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Samenvatting

De Nederlandse overheid wil meer hoger opgeleiden. Ze wil daarom dat de doorstroom van MBO naar

HBO gestimuleerd en verbeterd wordt. MBO-studenten die doorstromen naar het HBO krijgen te

maken met fricties die zorgen voor hinder bij het succesvol afronden van de HBO-opleiding.

Onderwijsorganisaties moeten daarom doorstroomprogramma’s ontwikkelen die zorgen voor een

succesvolle doorstroom. De Academie voor Sportstudies wil met haar doorstroomprogramma

bijdragen aan de doorstroom van MBO Sport&Bewegen naar de HBO-opleiding HALO [Leraar

Lichamelijke Opvoeding].

De inhoud van het doorstroomprogramma en hoe succesvol het ontwikkelde doorstroomprogramma

volgens de deelnemende studenten is, is in dit onderzoek geanalyseerd. De fricties in de aansluiting

van MBO naar HBO zijn op te splitsen in continuïteit van programma-inhouden, pedagogisch-

didactische verschillen, overgang van verschil in leeromgeving en  aansluiting van verwachtingen van

studenten. De vier fricties zijn als afhankelijke variabelen in dit onderzoek getoetst. Er is een enquête

afgenomen onder de deelnemende studenten en er zijn interviews gehouden met sleutelpersonen om

kennis te vergaren omtrent hun visie op de opzet en uitvoering van het programma. Na uitvoering van

het onderzoek is gebleken dat de studenten het doorstroomprogramma als succesvol ervaren. Met

name het introductieprogramma draagt bij aan het verminderen van de fricties en de tevredenheid van

de studenten. Ook de cijfers geven een positief beeld van het doorstroomprogramma dat de

Academie voor Sportstudies heeft ontwikkeld. Vooral de slagingspercentages laten een succesvolle

doorstroom zien van MBO Sport&Bewegen naar de HALO.
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1. Inleiding

De Academie voor Sportstudies is een onderdeel van de Haagse Hogeschool en biedt twee

opleidingen aan in de sport/onderwijs sector. Sportmanagement en de opleiding HALO waar dit

onderzoek verricht is. De Academie wil met haar ‘Project Beroepskolom MBO Sport&Bewegen en

HBO Academie voor Sportstudies’ het aantal MBO studenten dat doorstroomt naar de HBO opleiding

vergroten. Alle studenten met een MBO Sport&Bewegen niveau 4 diploma zijn welkom op de HBO-

opleiding Leraar Lichamelijke Opvoeding [HALO]. Deze speciale groep studenten loopt tegen een

aantal problemen aan in verschil tussen kennis, vaardigheden en attitude. Een MBO-opleiding is

dermate verschillend van een HBO-opleiding dat de problemen kunnen zorgen voor fricties bij de

overgang en succesvol afronden van hun HBO-opleiding.

Volgens de Academie voor Sportstudies en eerdere onderzoeken hebben ex-havisten en ex-vwo’ers,

in tegenstelling tot ex-MBO’ers, vaak wel de juiste kennis, vaardigheden en attituden (Hoogeveen,

2008). Bovendien heeft deze groep minder problemen met de overgang en het succesvol afronden

van de HBO-opleiding. Om de MBO-groep een passend programma aan te bieden is er een

doorstroomprogramma gestart en met verschillende maatregelen en begeleiding hoopt de Academie

dat deze groep succesvol is in het afronden van de HBO-opleiding HALO. De vraag vanuit de

Academie voor Sportstudies was om het doorstroomprogramma en met name de studenten en de rol

van de Academie te monitoren en beoordelen. Doormiddel van sleutelinterviews en een enquête

onder de studenten binnen het doorstroomprogramma komen er mogelijk aspecten aan het licht ter

verbetering van het doorstroomprogramma. De vraag is of de MBO-gediplomeerden tevreden en

succesvol zijn op de HBO-opleiding HALO.

1.1 Verantwoording
De Academie voor Sportstudies, opleiding HALO, heeft een beleidsprogramma ontwikkeld om meer

studenten vanuit de MBO opleidingen Sport&Bewegen binnen te krijgen en tevens de doorstroom en

de aansluiting van het MBO naar HBO te verbeteren. Dit beleidsprogramma is op eigen initiatief

ontwikkeld, zonder dat er een vaststaand model voor handen is. In samenwerking met MBO partners

is gekeken naar de invulling van een introductieprogramma en een verkort programma. Deze partners

zijn vijf MBO Sport&Bewegen opleidingen.1 Het doorstroomprogramma is een vast onderdeel in het

aanbod van de Academie voor Sportstudies richting MBO-gediplomeerden Sport&Bewegen. Daardoor

is het van belang dat dit programma zo effectief mogelijk werkt. Door middel van monitoring,

waarbinnen een belangrijk aandeel zit voor het oordeel van de deelnemende studenten, kan gekeken

worden naar de succesfactoren en welke factoren nog verbeterd kunnen worden. Uit de theorie blijkt

dat er vier grote fricties zijn waar studenten tegen aan kunnen lopen. Helpt het doorstroomprogramma,

dat de Academie heeft ontwikkeld, om de doorstroom te bevorderen en de fricties te verminderen of

tegen te gaan?

1 Albeda College, Cios Goes, Mondriaan College, ID-College, Zadkine College.



8

1.2 Maatschappelijke relevantie
Bij een positief beoordeeld doorstroomprogramma kan deze wellicht dienen als standaard voor een

algemeen model om de doorstroom binnen het MBO naar HBO vorm te geven. Door de huidige

beleidsmaatregelen te evalueren, kunnen deze verder ontwikkeld worden, zodat het

slagingspercentage van ex-MBO-studenten op de HALO vergroot wordt. Door dit onderzoek kunnen

punten ter verbetering aan het licht worden gebracht, zodat het huidige programma geoptimaliseerd

kan worden.

1.3 Wetenschappelijke relevantie
De wetenschappelijke relevantie richt zich op het vergaren van kennis. Er zijn een aantal fricties te

noemen die een succesvolle doorstroom kunnen belemmeren. Om deze doorstroom succesvol te

maken is het van belang om doorlopende leerwegen op te zetten zodat de fricties verkleind worden

(De Bruijn 2007). Voor de ontwikkeling van deze leerwegen of doorstroomprogramma’s is nog geen

vaststaand model ontwikkeld. Hiervoor is een kader nodig, zodat onderwijsinstellingen een optimaal

programma kunnen ontwikkelen (Van Esch, 2005). Naast het kennis aspect draagt dit onderzoek bij

aan theorievorming over de manier waarop een doorstroomprogramma succesvol ontwikkeld kan

worden. Zo ontstaat er weinig hinder van de fricties en is er een succesvolle doorstroom van MBO

naar HBO. Ook wordt in dit onderzoek gekeken naar welke factoren invloed kunnen hebben op

problemen die ontstaan bij de doorstroom. Dit is in eerdere onderzoeken nog niet aan bod gekomen.

De hoofdvraag binnen thesis is als volgt:

In hoeverre is het doorstroomprogramma, dat de ‘Academie voor Sportstudies’ heeft ontwikkeld,

succesvol in de doorstroom van MBO naar HBO, volgens de studenten?

Om antwoord te kunnen geven op deze hoofdvraag, zijn de volgende deelvragen geformuleerd:

1. Welke fricties zijn er in de aansluiting/doorstroom van MBO naar HBO?

2. Hoe ziet het doorstroomprogramma van de Academie er werkelijk uit.

3. In hoeverre is er een verband tussen leerjaar en het ervaren van de fricties?

4. In hoeverre ervaren oudere studenten minder hinder van de fricties dan jongere studenten?

5. Ervaren studenten die het introductieprogramma hebben gevolgd minder fricties dan

studenten die het programma niet hebben gevolgd?

6. Ervaren de uitgestroomde studenten de fricties meer negatief dan studenten die nog op de

opleiding HALO zitten?

7. Wat zeggen de trend gegevens over de uitval vanaf 2006?
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2. Theoretisch Kader

In het theoretische kader zal naar voren komen welke problemen er kunnen ontstaan bij de overgang

van het MBO naar het HBO. Er zal begonnen worden met de reden voor stimulering van de

doorstroom, vervolgens naar de verschillende fricties tot aan het specifieke doorstroomprogramma

van de Academie voor Sportstudies.

2.1 Meer hoger opgeleiden
Om het kennisniveau in Nederland te verhogen wil de overheid met haar ‘doorstroomagenda’

stimuleren dat meer mensen kiezen om na hun MBO opleiding door te stromen naar het HBO

(Boekhoud, 2002). De overheid heeft als doel om het aantal hoog opgeleiden tot boven de 50% te

laten stijgen (Van Wieringen, 2008). Dan voldoet Nederland aan de Lissabondoelstelling, die vanuit de

EU gesteld is om te komen tot meer hoger opgeleiden. Hierdoor zal de EU beter in staat zijn te

concurreren met bijvoorbeeld Azië (OC&W, 2004). Door meer hoger opgeleiden zal het kennisniveau

stijgen en kunnen er problemen tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt worden voorkomen. Om

het Nederlandse kennisniveau te verhogen wil het Ministerie van OC&W dat er meer gestimuleerd

wordt tot doorstroom (OC&W, 2007). Vanuit een MBO opleiding moeten er vervolgtrajecten worden

ontwikkeld richting het HBO. Ook moeten HBO opleidingen meer doen bij de doorstroom van MBO-

studenten naar en binnen hun opleidingen. De beroepskolommen, waarin de VMBO/MBO/HBO en

zelfs WO opleidingen binnen dezelfde sector opereren, moeten met een betere doorstroom meer

hoger opgeleiden opleveren(Boekhoud 2002). De beroepskolom is in dit geval een praktische gerichte

leerweg. Dit betekent dat er meer studenten vanuit het VMBO doorstromen naar het MBO en

vervolgens naar het HBO, vaak binnen dezelfde sector. In dit onderzoek betekent dit de sector

onderwijs/sport, waarin MBO-studenten Sport&Bewegen doorstromen naar de HBO-opleiding HALO.

2.2 Doorstroom in Nederland
In Nederland is het op verschillende wijzen mogelijk om een HBO diploma te behalen. De meest voor

de hand liggende route is om vanuit het middelbaar onderwijs, HAVO, naar het HBO te gaan (WHW,

2008). Verder is volgens de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek mogelijk voor

elke student met een afgeronde MBO niveau 4 opleiding een opleiding op het HBO te gaan volgen.

Er maken ongeveer 16.000 studenten per jaar gebruik van de mogelijkheid om met een MBO diploma

niveau 4 een HBO opleiding te starten, circa 30% van het totaal aantal MBO-gediplomeerden (Nijkerk,

2007 en Gransbergen&Baarda, 2004). De instroom verschilt per HBO opleiding. Cijfers van deze

instroom is nog niet voor alle opleidingen beschikbaar. Er zijn geen instroomcijfers bekend van de

ALO opleidingen [Academies voor Leraar lichamelijke opvoeding]. Om toch een beeld te kunnen

geven van de instroom is er gekozen voor cijfers van de PABO opleidingen. Deze opleiding valt

binnen dezelfde sector, onderwijs. De cijfers van de PABO’s in Nederland geven een algemeen beeld

van de doorstroom in de sector Onderwijs. Vanuit de opleiding MBO onderwijsassistent stroomt circa

40% door naar de HBO opleiding PABO. In andere sectoren, bijvoorbeeld de zorg, zijn de



10

doorstroomcijfers lager. Binnen de zorgsector is er een directe doorstroom van 25% in 2005 en 30% in

2006 (Nijkerk, 2007). Tabel 1 laat de doorstroomcijfers van studenten met een MBO-4 opleiding zien,

die zijn begonnen aan een HBO opleiding. Er is een vrij constante doorstroom binnen de

beroepskolom van MBO naar HBO, 30%.

Tabel 1 Doorstroom cijfers per niveau naar het HBO
Opleidingsvorm 2005 2006 2007 2008
HAVO 41% 39% 40% 41%
MBO 28% 30% 30% 30%
VWO 9% 9% 9% 9%
HO 12% 7% 6% 6%
overig 9% 10% 11% 6%
Bron: Nijkerk (2007:13), Wieringen (2008).

De uitval van ex-MBO-studenten is bij veel HBO-opleidingen hoger, dan de uitval van ex-havisten. In

tabel 2 is dit duidelijk te zien, het gaat hierbij om cijfers van de vier grootste PABO-opleidingen2 in

Nederland. Het betreft cijfers van de reguliere instroom studenten en ex-MBO-studenten. Deze cijfers

geven een beeld over uitval onder studenten op verschillende opleidingen in verschillende jaren. Een

verklaring in verschillen tussen cijfers is niet bekend. In het onderzoek waar de cijfers in zijn

gepubliceerd is er gekozen om enkel de cijfers weer te geven van de twee grootste groepen die

instromen. Het gaat hierbij om ex-MBO-studenten niveau 4 en HAVO-studenten die doorstromen naar

het HBO. Voor dit onderzoek is vooral de groep ex-MBO-studenten van belang.

Tabel 2 Uitvalcijfers HAVO- en MBO-studenten op de PABO in Nederland.
Hogeschool Vooropleiding 2004 2005 2006
Haagse
Hogeschool

MBO 41.7% 27.1% 28.3%

HAVO 21.4% 15.3% 15.2%

Hogeschool
Leiden

MBO 28.3% 23.0% 28.7%

HAVO 12.8% 10.9% 20.5%

Hogeschool
Rotterdam

MBO 23.7% 22.8% 24.5%

HAVO 16.3% 9.9% 13.5%

Hogeschool van
Amsterdam

MBO

HAVO

16.0%

7.4%

9.0%

7.9%

18.5%

8.6%

Bron: Nijkerk (2007:15)

De reden van deze hoge uitvalcijfers ligt volgens onderzoekers bij de doorstroom naar een hoger

onderwijsniveau (Van Asselt, 2006). Bij de overgang van MBO naar HBO ontstaan een aantal fricties

die kunnen zorgen voor problemen. De reguliere route, van HAVO naar HBO, kent daarentegen

2 Het aandeel ex-VWO-studenten is naar verhouding klein en wordt daarom in tabel 2 niet
meegenomen.
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weinig fricties. In de volgende paragrafen zullen de problemen bij doorstroom van MBO naar HBO aan

de orde worden gesteld.

2.3 Problemen bij doorstroom tussen onderwijssoorten
Wanneer een MBO-4 student kiest om door te stromen naar een HBO opleiding, krijgt hij/zij volgens

het landelijke expertise centrum aansluiting HBO (LICA) te maken met een aantal aspecten (LICA,

2006). Deze aspecten zijn respectievelijk; 1) de continuïteit van programma-inhouden, 2) de

pedagogische-didactische verschillen, 3) de overgang van verschil in leerwegen en 4) de

verwachtingen die studenten hebben ten opzichte van de nieuwe opleiding. Deze vier aspecten

kunnen zorgen voor fricties met uitval als gevolg. Niet alleen het LICA onderschrijft deze fricties. Ook

Verweij (2008) sluit zich aan bij deze aspecten. Ook in andere onderzoeken komen gelijksoortige

aspecten naar voren die zorgen voor problemen met uitval als gevolg (Verweij, 2008, De Bruijn, 2007).

Deze aspecten richten zich voornamelijk op programma inhouden en pedagogisch/didactische

aspecten (Van Bergen en Krooneman, 2006; Bruin, 2007; Van Esch, 2006). Alle vier de fricties spelen

mee bij de doorstroom van MBO naar HBO. Ook studenten van MBO Sport&Bewegen die

doorstromen naar de HALO lijken te maken te krijgen met deze fricties.

2.3.1 Continuïteit van programma-inhouden
In het onderzoeksrapport van LICA (2006) en Verweij (2008) wordt dit aspect omschreven als ‘het

voortbouwen in het HBO op de kennis en vaardigheden die in het MBO worden aangeboden en

behandeld’. Deze beschrijving lijkt gebaseerd op de ontwikkelingstheorie van Vygotsky

(Dieleman en Span, 2001). In de “ zone van naaste ontwikkeling (1969)” beschrijft de auteur dat het bij

leren van essentieel belang is, dat een student leert in aansluiting op wat hij of zij al weet. Volgens

Verweij (2008) zijn er bij de overgang van MBO naar HBO veel problemen rondom dit aspect. Dit

verschilt van veel overlap in de stof tot een hiaat op kennisniveau. De stof sluit in dit geval niet aan bij

wat de student al behandeld heeft. Volgens Vygotsky (Dieleman en Span, 2001) kan dit zorgen voor

motivatieproblemen of aan de andere kant een ontmoediging, die kan leiden tot uitval. Volgens het

LICA rapport (2006) ontstaat dan verveling en in de tweede mogelijkheid onmacht. Om de aansluiting

succesvol te laten verlopen, adviseert Van Asselt (2006) dat de HBO instellingen in moeten spelen op

wat de MBO-studenten al weten of juist nog niet. Een goede aansluiting zal meehelpen aan een

succesvolle doorstroom. Bovendien is het van belang dat de studenten de leeractiviteiten als zinvol

beschouwen. Wanneer studenten niet overtuigd zijn in het leren van nieuwe kennis en/of

vaardigheden heeft dat een negatieve invloed op het leerproces. De sociaal-culturele context, die

belangrijk is in een zone van naaste ontwikkeling, komt dan in gevaar (Vygotsky in Dieleman en Span,

2001).

Naast het missen van kennis en vaardigheden die tijdens de HBO-opleiding aan bod komen, blijkt de

taal en rekenvaardigheid het tweede grote probleem waar MBO-studenten mee kampen (Kuckert,

2006). Volgens een rapport van Van Bergen en Kooneman (2006) is dit het grootste probleem bij

uitval van ex-MBO-studenten op de eerder genoemde PABO-opleidingen. Naast het reguliere
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onderwijsprogramma hebben deze studenten veel tijd nodig om hun taal en rekenniveau omhoog te

brengen. HBO-opleidingen moeten voor een succesvolle doorstroom hier veel aandacht aan besteden

(Van Asselt, 2006). Het andere aspect, missen van kennis en vaardigheden, komt volgens Van

Bergen en Kooneman (2006) door lagere eisen van de MBO-opleidingen. Wanneer studenten dan

doorstromen naar het HBO missen zij kennis en vaardigheden die als bekend worden verondersteld.

De HBO-opleidingen hebben de moeilijke taak om het programma aan te passen aan de studenten,

zodat het uitdaagt en motiveert. Op deze wijze zal de kans op succes groot zijn (Van Asselt, 2006).

2.3.2 Pedagogisch-didactische verschillen
De aanwezigheid van een nieuw klimaat en een nieuw aanbod van stof kan leiden tot fricties op het

gebied van pedagogisch-didactische aanpak. Dit uit zich in ‘minder interactie tussen student en

docent, andere begeleidingsvormen, toepassing van hetgeen geleerd is in verschillende contexten en

een hoge mate van zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid’ (LICA, 2006). Het LICA doelt hier op

de werk-, leerwijze van studenten en het omgaan met gevolgen van hun gedrag. Bijvoorbeeld het wel

of niet leren voor een tentamen of het regelen van een stage plek. Volgens het onderzoek van Verweij

(2008) en Van Esch (2006) wordt op dit gebied weinig rekening gehouden met de capaciteiten van ex-

MBO-studenten, terwijl de verandering groot is. De grootste verschillen tussen het MBO en HBO

liggen binnen dit aspect op sociaal/communicatief vlak met de zelfstandigheid en

zelfverantwoordelijkheid als belangrijkste stijl voor het HBO (Luken en Newton, 2004). De lessen op

het HBO zijn meer ‘vraaggericht’, waar op het MBO voornamelijk met een ‘aanbodgerichte’ insteek

wordt gewerkt. Dit betekent in de praktijk dat er minder contact uren zijn en de inhoud van de les

voornamelijk bepaald wordt door input van studenten zelf in plaats van een voorontwikkelde les.

Begeleiding in deze overgang kan dus van belang zijn. Van Wieringen (2008) beaamt dit gegeven in

zijn onderzoek, waarin wordt gesteld dat een intensieve verhouding met docenten van belang is voor

de student bij de overgang van MBO naar HBO. Er vindt minder interactie plaats en de manier waarop

de begeleiding plaatsvindt is anders, er wordt meer van de student zelf verwacht. De docenten zijn

meer begeleidend. Wel zal er een intensieve begeleiding plaats moeten vinden voor succesvolle

overgang. Op het HBO betekent dit vaak dat er een meer ondersteunende rol is weggelegd voor de

docent, in plaats van een sturende, zoals op het MBO.

Op het HBO zijn studenten meer zelf verantwoordelijk voor hun leerproces. Er wordt meer zelfstudie

en initiatief van de student verwacht. De studenten kunnen beslissingen nemen over leerdoelen,

toetsing en beoordeling. Docenten kunnen hier aan bijdragen door studenten te laten meedenken en

te laten beslissen over de gang van zaken in de les (Van Asselt, 2006). Zelfstandigheid wordt

omschreven als het zelf lezen van opdrachten, goed luisteren en plannen, geconcentreerd werken en

tijdig hulp vragen. Op deze manier wordt voldaan aan een hogere mate van zelfstandigheid en

zelfverantwoordelijkheid (LICA, 2006), maar blijft er toch een begeleidende rol van de docent. Door

met deze aspecten rekening te houden zal de overgang op pedagogisch-didactisch vlak succesvoller

verlopen (Van Wieringen, 2008).
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2.3.3 Overgang van verschil in leeromgeving
Volgens Pogrow (1999) heeft de leeromgeving een grote invloed op het studiesucces. Uit zijn

onderzoek bleek, dat een goede leeromgeving studie-uitval kan beperken. Een goede leeromgeving

houdt rekening met veranderingen, docenten spelen hier op in bij begeleiding van studenten. De

manier van leren en de leeromgeving krijgt op een andere manier vorm dan op het MBO. Op het HBO

zijn er volgens LICA (2006) een aantal systeemkenmerken. Een HBO-leeromgeving bevat deze;

- Groeperingsvormen (werkgroepen, projectgroepen)

- Toetsomgeving (proefwerken, assesments, tentamens)

- Portfolio- en ICT- gebruik

- Taalgebruik in studiemateriaal en vormgeving van studiematerialen

- Tempo

Het grote verschil in het pedagogisch-didactisch handelen, tussen MBO en HBO, is hoe de leerlingen

omgaan met de bovengenoemde vormen. Hoe werken de docenten hiermee binnen de leeromgeving.

De leeromgeving vormt een kader voor het pedagogisch-didactisch handelen van zowel de student als

de docent. De genoemde aspecten zijn onderdeel van de verandering die een MBO-student

tegenkomt wanneer hij of zij een HBO-opleiding gaat volgen (Van Wieringen, 2009). De leeromgeving

is vaak afwijkend van de vooropleiding. Dit kan frictie opleveren bij het succesvol afronden van de

HBO-opleiding (LICA, 2006).

Groeperingsvormen, betekent een verandering in de manier van werken. Het gaat bijvoorbeeld over

het werken in groepjes. Dit wordt tegenwoordig in alle onderwijsvormen toegepast, maar de hoge

mate van zelfstandigheid is in vergelijking met het MBO een groot verschil.

Het tempo waarin vervolgens de stof aan bod komt, ligt hoger dan de studenten gewend zijn vanuit

het MBO. Daarnaast zorgt het feit dat de stof vaak eenmaal aan bod komt voor moeite met het

beheersen ervan (Kools & Van der Neut, 2006). Dit probleem komt ook vaak naar voren binnen de

toetsomgeving. De wijze van toetsing en de hoeveelheid stof zorgt vaak bij de start van de HBO

opleiding voor lage scores (Van Wieringen, 2009). Echter, dit geldt niet alleen voor ex-MBO-

studenten, ook de ex-HAVO-leerlingen hebben hier moeite mee. Dit speelt ook mee bij de hoge

uitvalcijfers na het eerste jaar HBO. 23% van de MBO studenten valt af tegenover 16% van de HAVO

leerlingen. Naast de genoemde systeemkenmerken in het HBO krijgt de inhoud van de opdrachten

ook een andere wending. De opdrachten binnen het MBO richten zich meer op het uitvoerende

aspect, terwijl er van HBO-studenten verwacht wordt dat ze leiding kunnen geven en interventies zelf

ontwikkelen.

2.3.4 Aansluiting van verwachtingen
Volgens het LICA en Van Wieringen (2008) zou het hebben van juiste verwachtingen omtrent de

nieuwe opleiding kunnen leiden tot een beperking van de uitval. Het gaat hierbij om verwachtingen

van de continuïteit van vakinhoud, de pedagogisch-didactische aspecten en de leeromgevingen,

oftewel de aspecten waar ook de fricties zich op richten. Het belangrijkste probleem bij dit aspect is
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het verschil in verwachting. Het verschil in verwachting tussen de student en de opleiding en het

verschil in verwachting van de docent en het kennen/kunnen van de student. Volgens Van Wieringen

(2008) is de mate van voorbereiding op een nieuwe opleiding een belangrijke factor voor succes.

Wanneer de student zich op de juiste wijze heeft kunnen voorbereiden draagt dit bij aan een

succesvollere start op de HBO-opleiding. Daarbij is het van belang dat de verwachtingen van de

student overeen komen met de werkelijkheid. Verbeek (2005) schrijft in zijn rapport dat het hebben

van verkeerde verwachtingen leidt tot demotivatie en dit heeft vaak uitval als gevolg. Docenten

verwachten vaak van studenten, die van het MBO komen, dat ze een bepaalde mate van voorkennis

hebben. Voornamelijk van studenten die binnen een gelijksoortige sector doorstromen. Deze

verwachtingen komen vaak niet overeen met de werkelijkheid (Van Wieringen, 2008). Naast het

verwachtingspatroon omtrent praktijk gerichte vaardigheden, verwachten docenten vaak ook een

hogere mate van zelfstandigheid en andere didactische vaardigheden, die ze niet verwachten bij ex-

HAVO leerlingen (LICA, 2006).

Doordat de verwachtingen bepalend zijn voor succes, is het belangrijk dat opleidingen hierop

inspelen. Daarbij speelt voorlichting van studenten een belangrijke rol. Volgens Kuckert (2008)

moeten studenten van een goede voorlichting omtrent doorstroom worden voorzien. Deze voorlichting

zou al moeten plaatsvinden op het MBO, zodat tijdig duidelijk is wat hen te wachten staat. Daarnaast

is het ook belangrijk dat docenten weten wat ze kunnen verwachten. Voornamelijk binnen

doorstroomtrajecten is contact tussen MBO- en HBO-docenten wenselijk (Verbeek, 2005).

2.4 Doorstroomprogramma
Zoals tabel 2 op pagina 9 laat zien, was er in 2004 een hoog percentage MBO-studenten op de

PABO. Volgens het rapport ‘HBO ontcijfert’ (2007 en 2009), geldt dit niet alleen voor de PABO

opleiding, maar ook voor andere opleidingen die te maken hebben met verwante doorstroom. De

doorstroom binnen dezelfde sector, bijvoorbeeld de sport of zorg. Uit het rapport Van Wieringen

(2009) blijkt dat er meer succes is binnen de verwante doorstroom. Het aantal studenten die een

MBO-opleiding in de zorg vervolgt met een HBO-opleiding binnen de zorgsector is door de verwante

doorstroom, bovendien hebben zij meer kans op succes. Toch is door de hoge uitvalcijfers de

doelstelling van de minister en de EU nog niet gehaald. Om de overgang en doorstroom te verbreden

en te versterken worden er doorlopende leerwegen ontwikkeld. De doorstroom van VMBO tot aan

HBO moet worden gestimuleerd. Dit kan op verschillende manieren (De Bruijn, 2007). Een verkorte

leerroute met veel vrijstellingen, introductieprogramma’s of meeloopprogramma’s zijn voorbeelden van

manieren om de doorstroom te stimuleren. Deze manieren kunnen samen een doorstroomprogramma

vormen, dat kan ondersteunen in doorlopende leerwegen.

De Academie voor Sportstudies biedt een dergelijk doorstroomprogramma aan. Het

doorstroomprogramma waar dit onderzoek zich uiteindelijk op zal richten. Zowel de MBO-opleiding als

de HBO-opleiding kan een doorstroomprogramma aanbieden (Verbeek, 2005). Volgens Gransbergen

en Baarda (2004) is het belangrijk dat een doorstroomprogramma rekening houdt met doelen, van
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zowel de MBO- als de HBO-opleiding. De doelstellingen of competenties die behaald moeten worden

op het MBO, moeten een vervolg krijgen op de HBO-opleidingen. Er moet een compleet competentie

profiel worden doorlopen. Een gat hierin kan zorgen voor problemen. Om dit gat te voorkomen en de

aansluiting passend te maken, is een samenwerkingsverband tussen de scholen of opleidingen

belangrijk (Verbeek, 2005). Naast dit samenwerkingsverband is het volgens Luken en Newton (2004)

ook van ‘essentieel belang’ om iedere student intensief te begeleiden. Volgens een onderzoek van de

Hogeschool van Amsterdam (HvA, 2008), naar hun doorstroomprogramma, is één van de

belangrijkste succesfactoren een doorlopend competentieprofiel. Vervolgens is het volgens het

onderzoek ook belangrijk dat de student weet wat hij of zij kan verwachten en er binnen de

begeleiding van deze studenten aandacht is voor de opleidingscultuur, het wie/wat/waar binnen een

opleiding.

2.4.1 Het doorstroomprogramma van de HALO
‘Beroepskolom MBO Sport&Bewegen en HBO Academie voor Sportstudies’, is de naam van het

doorstroomprogramma. Dit doorstroomprogramma bestaat uit een verkorte leerroute aan MBO-

gediplomeerden en het introductieprogramma voor MBO-studenten dat wordt aangeboden op de

HBO-opleiding HALO. Het programma is opgezet om meer studenten te stimuleren om door te

stromen vanuit het MBO Sport&Bewegen naar het HBO. Op deze manier wordt studenten de kans

geboden om door te leren, bedienen ze de vraag van de arbeidsmarkt en bovendien heeft de HBO-

opleiding zelf een financieel belang bij de doorstroom. Ze biedt studenten in het vierde jaar van de

MBO-opleiding Sport&Bewegen vrijwillig een introductieprogramma aan. Daarin wordt verder gegaan

op ervaringen die studenten al hebben en krijgen ze een beeld van hoe de vakken er uit komen te

zien op het HBO. Aan het einde van het introductieprogramma worden ook tentamens gemaakt, die

mee tellen als vrijstellingen in het eerste jaar van het HBO. Het introductieprogramma is niet verplicht

om te kunnen starten op de HBO-opleiding HALO. Voor de ex-studenten die MBO Sport&Bewegen

hebben gevolgd is er geen toelatingsprocedure. Ze zijn zonder drempel welkom op de HBO opleiding.

Voor de reguliere studenten, ex-leerlingen van HAVO, VWO of andersoortige MBO-opleidingen, geldt

er een toelatingsprocedure en is er geen mogelijkheid tot een verkort programma of een

introductieprogramma.

De MBO-gediplomeerden Sport&Bewegen krijgen de kans om een ingekort programma te volgen van

3 jaar. Het idee hierachter is dat zij al meer praktijkervaring hebben en op deze manier minder stage

hoeven te lopen. Door de verkorting van de leerroute en het duidelijke einddoel hoopt de Academie

voor Sportstudies de doorstroom in de beroepskolom te stimuleren (Van de Berg, 2008; Van de Berg,

2008). In het hoofdstuk beleidstheorie komt het doorstroomprogramma van de Academie voor

Sportstudies nog uitgebreid aan de orde.

2.5 Samenvattend
Uit de hedendaagse literatuur en ervaring blijkt dat er een viertal fricties in de doorstroom en

aansluiting van MBO naar HBO kunnen ontstaan. Dit zijn de continuïteit van programma-inhouden, de
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verschillen in pedagogisch-didactische aanpak, de overgang van verschil in leeromgeving en de

aansluiting van verwachtingen die studenten hebben. Deze vier fricties samen of los van elkaar

kunnen zorgen voor minder succes in doorstroom, aansluiting en een lagere slagingskans op de

nieuwe HBO opleiding (Verweij, 2008). Door interventies of beleidsmaatregelen te ontwikkelen, die

ingaan op deze problemen kunnen deze fricties wellicht verkleind of zelfs voorkomen worden. Zo

wordt de doorstroom direct verbeterd. Wanneer die verbetert, wordt het voor ex-MBO-studenten

makkelijker om door te stromen en te slagen voor een HBO-opleiding. Een mogelijke beleidsmaatregel

is een doorstroomprogramma, waarin of voor de start van de HBO-opleiding of tijdens de HBO-

opleiding extra aandacht wordt besteed aan de ex-MBO-studenten. Wanneer een dergelijke

interventie succesvol is, zal deze bijdragen aan het verhogen van de kenniseconomie en de

doelstelling om meer dan 50% hoger opgeleiden te hebben in Nederland. De Academie voor

Sportstudies heeft een doorstroomprogramma ontwikkeld voor ex-MBO Sport&Bewegen studenten

bestaande uit de verkorte leerroute van drie jaar en een vrijwillig introductieprogramma. Met dit

programma hopen ze studenten succesvol te laten doorstromen van het MBO naar HBO. Ook hoopt

de Academie de fricties te kunnen verminderen zodat deze groep studenten de opleiding na drie jaar

succesvol afrond.

Aan de hand van de bovenstaande theorie en de gevormde onderzoeksvragen zullen hypothesen

worden geformuleerd. Dit onderzoek richt zich op de effectiviteit van het doorstroomprogramma en de

tevredenheid van de studenten hierover. Lukt het de Academie voor Sportstudies om met

beleidsmaatregelen de fricties tussen MBO-HBO te verkleinen zodat er een succesvolle doorstroom

ontstaat? Uit onderzoek van de Bruijn (2007) blijkt dat introductieprogramma’s en vrijstellingen goede

maatregelen zijn om de doorstroom van ex-MBO-studenten succesvol te maken. Verwacht wordt dat

de Academie voor Sportstudies maatregelen zal treffen in de vorm van een vrijstellingenbeleid. De

verkorte leerroute geeft ex-MBO-studenten Sport&Bewegen vrijstellingen, waardoor de opleiding maar

drie jaar duurt. Daarnaast zal de Academie met een introductieprogramma de doorstroom kunnen

verbeteren en studenten beter kunnen voorbereiden. Om ook zelf als onderwijsinstituut voordeel te

hebben bij de doorstroom zal de Academie naar verwachting nog enkele opleidingspecifieke

maatregelen treffen. Wanneer deze maatregelen een succes blijken te zijn kan de Academie voldoen

aan de vraag van de arbeidsmarkt en geven de maatregelen het instituut ook financiële voordelen.

De viertal fricties die in het theoretisch kader naar voren komen, 1. Continuïteit van programma en

vakinhouden, 2. Pedagogisch-didactische verschillen, 3. Overgang van verschil in leeromgeving en 4.

Aansluiting van Verwachtingen kunnen zorgen voor uitval. Uit onderzoek van de Hogeschool van

Amsterdam (2008) blijkt dat het wegnemen van deze fricties kan zorgen voor succes. Naar aanleiding

van onder andere de theorie van De Bruijn (2007) en de HvA (2008) en de resultaten zal in de

conclusie antwoord worden gegeven op de hoofdvraag.

Wanneer ex-MBO-studenten Sport&Bewegen de fricties werkelijk als minder ervaren zullen zij

tevreden zijn over de maatregelen en zullen zij succesvoller zijn. Dit zorgt weer voor minder uitval. Uit
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onderzoek is niet specifiek naar voren gekomen of bepaalde kenmerken invloed hebben op het

ervaren van de vier fricties. Wel komt duidelijk naar voren in de onderzoeken van Verweij (2008), Van

Esch (2005) en de Bruijn (2007) dat de fricties vooral invloed hebben op de overgang van MBO naar

HBO. Daarom is te verwachten dat ex-MBO-studenten in het eerste leerjaar van het HBO meer last

hebben van de fricties dan studenten in een hoger leerjaar. Ook is het zo dat de oudere leerlingen

vaak in het hogere leerjaar zitten. Dus daarom is het aannemelijk dat oudere studenten minder last

hebben van de fricties bij de overgang van MBO-HBO. Dit zal worden getoetst in dit onderzoek.

Wanneer er werkelijk weinig hinder van de fricties wordt ondervonden kan geconcludeerd worden dat

de maatregelen van de Academie succesvol zijn. Op basis van de bovenstaande verwachtingen

kunnen de volgende hypotheses worden geformuleerd:

H1: Studenten in het eerste jaar van de HALO zullen meer last hebben van de fricties. Dit geven zij

aan door minder tevreden te zijn met de maatregelen en de frictie als meer negatief te ervaren, dan

studenten in het tweede jaar en derde jaar.

H2: Oudere studenten zullen de fricties als minder negatief ervaren en zijn dus meer tevreden dan

jongeren studenten.

Het introductieprogramma maakt deel uit van het doorstroomprogramma van de Academie voor

Sportstudies, maar is een niet verplicht onderdeel voor MBO-studenten Sport&Bewegen. Volgens de

Bruijn (2007) en Verweij (2008) kan een introductieprogramma en een goede voorbereiding helpen bij

een succesvolle doorstroom van MBO naar HBO. Dit is ook precies het doel van het

introductieprogramma van de Academie, daarom is het ook zeer aannemelijk dat studenten die het

introductieprogramma hebben gevolgd minder hinder ondervinden van de viertal fricties en dit leidt tot

de volgende hypothese:

H3: Studenten die het introductieprogramma hebben gevolgd ondervinden minder hinder van de 4

fricties dan de studenten die dit introductieprogramma niet hebben gevolgd. Zij ervaren de fricties dus

als minder negatief en zijn meer tevreden.

De maatregelen die de Academie voor Sportstudies treft om de doorstroom van MBO Sport&Bewegen

studenten succesvol te laten doorstromen naar een afgeronde HBO-opleiding HALO, moeten er ook

voor zorgen dat er weinig uitval is onder studenten. Uit onderzoek van Nijkerk (2007) blijkt dat over het

algemeen de uitvalcijfers binnen de doorstroom van MBO naar HBO zeer hoog zijn (tabel 2, pagina 9).

Wanneer de Academie voor Sportstudies een succesvol doorstroomprogramma heeft ontwikkeld

zullen de uitval cijfers naar verwachting lager uitvallen dan de jaren ervoor en in vergelijking met het

reguliere programma.

H4: Een succesvol doorstroomprogramma zal er voor zorgen dat de uitvalcijfers afnemen en het

aantal studenten dat doorstroomt toeneemt.
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3. De Beleidstheorie

 “ Een beleidstheorie omvat alle expliciete en/of impliciete veronderstellingen over de causale en finale

relaties die aan beleid ten grondslag liggen (Akkers en Fenger, 2005:54).”

De beleidstheorie is alles wat de beleidsmakers bewust doen of nalaten. In deze paragraaf wordt er

een reconstructie gemaakt van de gedachtegangen van de beleidsmakers van de Academie voor

Sportstudies. Dit heeft als doel zo gedetailleerd mogelijk te beschrijven hoe een bepaalde

beleidsinterventie een bepaalde uitkomst teweeg zal brengen. Volgens Hoogerwerf (1990) vergroot de

kennis van de beleidstheorie ook de kwaliteit van de evaluatie, omdat het een compleet beeld geeft

van de verwachte uitkomsten. Het helpt om ‘door het beleid heen te kijken’ (Weiss, 1972 in

Hoogerwerf, 1990). Voor het construeren van de beleidstheorie wordt gekeken naar de causale

relaties van het beleid en de finale relaties. Daarbij geldt voor de causale relaties dat het draait om het

oorzaakgevolg. Hierbij worden zowel de concrete, korte termijn uitkomsten van het beleid beschreven

als de lange termijn uitkomsten van het beleid (Akkers en Fenger, 2005). Vervolgens worden de finale

relaties in beeld gebracht. Het gaat hier om vast te stellen op welke doelen en middelen het

programma is gebaseerd.

In dit geval is de beleidstheorie achteraf geconstrueerd, echter dit kan ook gedaan worden voor de

implementatie van het programma. De stappen die als onderzoeker worden gezet bij de reconstructie,

worden afgeleid uit drie verschillende methoden van Frans Leeuw (2003). Bij de reconstructie van het

beleid van de Academie voor Sportstudies, zal zowel de causale, als de finale relatie gepresenteerd

worden. Dit zal gebeuren met een stappenplan, zie figuur 1, waarbij de nadruk ligt op de Policy

scientific approach van Frans Leeuw (2003).

Figuur 1

Bron: Leeuw (2003)

Aan de hand van het stappenplan, gepresenteerd in figuur 1 zal de beleidstheorie van het

doorstroomprogramma op de Academie voor Sportstudies worden gereconstrueerd. Allereerst zal

gekeken worden naar de causale relaties binnen het beleid. Deze zullen beschreven worden en

vervolgens schematisch worden weergegeven. Daarna zal de finale relatie op dezelfde wijze

weergegeven worden. Tot slot zal in stap 3 een compleet schematisch overzicht het geheel aan

causale en finale relaties duidelijk worden.
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3.1 Causale relaties
Om de beleidstheorie te reconstrueren wordt gekeken naar de oorzaakgevolg relaties (Hoogerwerf en

Herweijer, 2003). De causale relaties geven aan, wat volgens de beleidsmakers, de oorzaak is van het

probleem. Wanneer beleidsmakers het hier over eens zijn, kunnen zij beleid ontwikkelen, wat zich

richt op deze oorzaken (Akkers en Fenger, 2005). Allereerst moet het probleem achterhaald worden.

Er is op landelijk niveau gebrek aan doorstroom van MBO naar HBO. De Academie wil aan dit

probleem graag een oplossing bieden binnen haar sector. Met haar interventie richt de Academie zich

voornamelijk op de problematiek bij de doorstroom van MBO-studenten naar de HALO. Zij wil meer

studenten en deze studenten moeten na drie jaar succesvol uitstromen met een diploma. Het

probleem waar de Academie voor Sportstudies tegen aan loopt is; studenten van het MBO

Sport&Bewegen hebben moeite met de overstap naar het HBO. Ook blijkt het moeilijk om de HBO-

opleiding HALO succesvol af te sluiten. Figuur 2 geeft de causale relaties weer van deze

problematiek. Eerst zal op landelijk niveau de problematiek worden weergegeven en vervolgens de

problematiek binnen de Academie voor Sportstudies. Op deze problematiek ligt in dit onderzoek de

focus.

Figuur 2 Causale relaties

De Academie heeft belang bij het oplossen van de problematiek. Een goede doorstroom is marketing

technisch gunstig en zorgt voor een positief beeld van de opleiding bij studenten, wat uiteindelijk weer

leidt tot meer instroom. Deze causale relatie richt zich op het gedachte goed van de beleidsmakers en

Oorzaak Gevolg

Landelijke problematiek 1.

Slechte doorstroom
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Laag aantal hoog
opgeleiden, niet halen
Lissabon doelstelling

HALO problematiek 2.
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Weinig ex-MBO-
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Geen financiële
tegemoetkoming.
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om die reden wordt er geen aandacht besteed aan de studenten, waar dit onderzoek zich later op zal

richten.

3.2 Finale relaties

Om te zorgen voor meer doorstroom, te voldoen aan de vraag van de arbeidsmarkt en een financiële

input, is er begonnen met het doorstroomprogramma. Doordat het voor ex-MBO-studenten

Sport&Bewegen aantrekkelijk wordt om in drie jaar een HBO-opleiding af te ronden, betekent dit

grotere aantallen studenten die door willen stromen vanuit het MBO naar het HBO, de HALO. In de

oude situatie, voor het doorstroomprogramma, waren er in eerste instantie geen speciale regelingen

voor ex-MBO-studenten. In een iets later stadium kregen zij vrijstellingen. Aangezien deze groep

verspreid zat onder de reguliere stroom werd het organisatorisch, rooster technisch, lastig om een

goed programma samen te stellen. De eerste fase van het beleid heeft toen vorm gekregen. De groep

werd gezamenlijk in een klas gezet en kreeg een verkort programma aangeboden, waardoor de

opleiding niet de gebruikelijke vier jaar duurde, maar drie jaar. Er werd ook een docent aangesteld om

deze groep studenten intensief te begeleiden en te sturen. In figuur 3 en 4 komt deze verandering

schematisch naar voren.

Figuur 3 De oude situatie Figuur 4 De herziene situatie

Er een convenant gesloten met vijf MBO opleidingen op het gebied van Sport&Bewegen, deze

deelnemers zijn genoemd in de inleiding. Dit convenant betrof een samenwerkingsverband om te

zorgen voor een betere doorstroom van MBO-Sport&Bewegen studenten naar de HBO-opleiding

HALO. Vanaf 2008 is er ook een introductieprogramma gelanceerd door de HALO, speciaal voor

Gediplomeerden MBO
Sport&Bewegen niveau 4
stromen door naar HALO

Reguliere route van 4 jaar
opleiding

Vrijstellingen binnen het
reguliere programma

Gediplomeerden MBO
Sport&Bewegen niveau 4
stromen door naar HALO

Verkorte leerroute
opleidingsduur 3 jaar

ex-MBO Sport&Bewegen
studenten in één klas.

Verkorte leerroute +
Introductieprogramma=
Doorstroomprogramma
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MBO-Sport&Bewegen studenten niveau 4 in jaar vier (figuur 4). Dit programma kunnen studenten van

een MBO-4 opleiding Sport&Bewegen volgen om kennis te maken met de HBO opleiding. Samen met

de al bestaande verkorte leerroute vormt het introductieprogramma het complete

doorstroomprogramma voor MBO-studenten Sport&Bewegen. Daarbij duidelijk gesteld, dat het niet

verplicht is om het introductieprogramma te doorlopen. Alle gediplomeerden MBO-studenten

Sport&Bewegen kunnen instromen in de verkorte leerroute.

De in figuur 4 weergegeven beleidsinterventie is bedacht en geïmplementeerd door de directie van de

Academie, teamleiders in samenwerking met docenten en de partners binnen het convenant. De

veronderstellingen van deze groep over de doelen en met welke middelen deze doelen bereikt kunnen

worden zorgen voor de finale relatie van het beleid (Hoogerwerf, 2003). Er zijn verschillende doelen

gesteld bij de ontwikkeling van het beleid. Deze doelen worden schematisch weergegeven in figuur 5 .

Zo moesten de middelen, verkorte leerroute en het introductieprogramma, meehelpen aan een

drempelloze doorstroom van MBO-studenten Sport&Bewegen naar de HBO opleiding HALO. Daarbij

geldt voor het middel, introductieprogramma, dat dit een duidelijk beeld moet geven van de HBO-

opleiding HALO. Het introductieprogramma start elk studiejaar in november en duurt tot aan de

kerstvakantie. De populariteit van dit programma neemt toe. Deelnemers die het programma

succesvol afsluiten kunnen zo al extra vrijstellingen vergaren voor het eerste studiejaar op de HALO

bovenop de vrijstellingen die de verkorte leerroute bevat. Studenten die het introductieprogramma niet

hebben gevolgd hebben geen recht op extra vrijstellingen bovenop de verkorte leerroute, maar

kunnen wel instromen. Het doorontwikkelen van de verkorte leerroute en het introductieprogramma

moet zorgen voor het vergroten van het studiesucces. Bovendien moet het voor de Academie voor

Sportstudies makkelijker worden om een passend programma aan te bieden. In figuur 5 ontstaat zo

een schematisch overzicht van de finale relaties. Waarbij eerst de primaire middelen worden

weergegeven, vervolgens de secundaire middelen om zo te komen tot de doelstellingen.

Figuur 5 De finale relaties

Primaire middelen Secundaire middelen Subdoelen Hoofddoelen

Verkorte leerroute

Introductieprogramma

Geen toelatingstest

MBO-groep in één klas

Intensieve begeleiding

Verkorte programma
aanbieden

Vergroten studie-
succes

Drempelloze
doorstroom

Beeld geven van
HBO

Verkleinen van 4
fricties:

-Continuïteit
programma-inhoud

-Pedagogisch-
didactische
verschillen

-Overgang van
verschil in
Leeromgeving

- Aansluiting van
Verwachting

Succesvolle
doorstroom MBO
studenten

Middelen zorgen voor subdoelen richting het uiteindelijke hoofddoel
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3.3 Beleidstheorie

De laatste stap uit het stappenplan is het samenvoegen van de causale en finale relaties, samen de

beleidstheorie, zie figuur 6. In de literatuur over de beleidstheorie, heet dat beleidstheorie met een

kleine t (Oosterwaal, 2009). Het gaat hierbij om het gedachtegoed van de beleidsmakers, de

veronderstellingen. Het is ook mogelijk om een theorie met een grote T te benoemen. Hierbij gaat het

om een theorie die uit wetenschappelijke literatuur naar voren komt. Zoals er eerder in de inleiding

beschreven is, is er geen vast omlijnd kader voor de doorstroom van MBO naar HBO. Er is nog geen

wetenschappelijke theorie ontwikkeld die werkelijk bewezen resultaten oplevert. Daardoor is hier

gekozen om de beleidstheorie met de kleine t te gebruiken.

Figuur 6 Beleidstheorie

3.3.1 Beleidstheorie met kleine t
Figuur 6 lijkt een ingewikkeld web van vakken en lijnen, maar is eigenlijk een samenvatting van de

gedachtegangen van de beleidsmakers. Het koppelt de finale en causale relaties van de

beleidsmakers. De slechte doorstroom van het MBO naar het HBO zorgde ervoor dat de overheid

doorstroomprogramma’s ging stimuleren en dat ook de Academie voor Sportstudies inzag dat er een

doorstroomprogramma moest worden ontwikkeld. Een lage doorstroom heeft nadelen voor de

samenleving, maar ook voor de Academie zelf. Dit is te zien aan de linker, causale, zijde van figuur 6.

De rechter, finale, zijde laat zien hoe de Academie voor Sportstudies het doorstroomprogramma wil

inrichten en welke doelstellingen gehaald moeten worden. Zoals eerder beschreven is het

introductieprogramma een nieuwe interventie binnen het doorstroomprogramma, als bijdrage aan dit

programma en met nieuwe doelstellingen. Wanneer het doorstroomprogramma een succes blijkt te
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zijn zal dat bijdragen aan het tegen gaan van de oorzaken en gevolgen die beschreven zijn in de

causale relatie. Zo hebben de beide relaties een duidelijke connectie en vormen ze samen de

beleidstheorie met kleine t.
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4. Methodologie

In dit hoofdstuk zal beschreven worden op welke manier het onderzoek vorm krijgt, welke

instrumenten gebruikt zullen worden en de waarde die aan de gebruikte instrumenten gehecht kunnen

worden.

4.1 Data
De data voor dit onderzoek zijn afkomstig uit verschillende bestanden van de Academie voor

Sportstudies, aangevuld met een bestand van de leerling-administratie van de Haagse Hogeschool

met gegevens over de instroom, uitstroom en slagingspercentages van de studenten. De set

datagegevens is verzameld door middel van een survey onderzoek. Een survey-onderzoek kan

zorgen voor een overzichtelijk beeld van in dit geval de tevredenheid van studenten over de

beleidsmaatregelen (’t Hart et al, 2005). Vanaf medio midden maart 2010 zijn er 107 enquêtes

afgenomen onder alle studenten binnen het doorstroomprogramma. De respons verwachting van

deze enquêtes was hoog. De enquête is verspreid onder alle ex-MBO-studenten op de Academie voor

Sportstudies die nu in de verkorte leerroute zitten, een onderdeel uit het doorstroomprogramma. Het

gaat om alle studenten die het driejarig traject volgen, studenten uit klas één tot en met drie. De

bereikbaarheid van de groep is daardoor zeer groot. Ze hebben gemiddeld vier dagen in de week les

op de Academie van Sportstudies in Den Haag. Slechts een klein deel heeft de vragenlijst niet

ingevuld (14 studenten in totaal, respons 87%). Uit eindelijk wordt een groep van 93 respondenten

meegenomen in dit onderzoek met een gemiddelde leeftijd van 22 jaar. De dataset bevat 55 mannen

en 38 vrouwen. Om vervolgens te kunnen kijken naar de werkelijke uitvoering van de

beleidsmaatregelen zijn er een aantal sleutelinterviews gehouden. Het gaat hierbij om personen die

belast zijn met de uitvoering van het beleid. De opleidingscoördinator, de studieloopbaan begeleider

van de studenten en betrokken docenten. Zij zijn betrokken bij de dagelijkse uitvoering van de

maatregelen. Op deze wijze komt in beeld of het beleid ook werkelijk wordt uitgevoerd zoals beoogd.

Om een evenredig beeld te verkrijgen is er ook geprobeerd om afgevallen studenten uit het

doorstroom traject te bereiken. Deze groep is benaderd via oud-klasgenoten. Er waren van deze

studenten geen contact gegevens meer beschikbaar bij de Academie voor Sportstudies zelf.

Uiteindelijk zijn er zeven uitgestroomde studenten via email en telefoon gevraagd naar hun

bevindingen van de opleiding. Twee via de telefoon en vijf via de email doormiddel van vragen

afgeleid uit de enquêtes voor de overige studenten. Waarvan twee vrouwen en vijf mannen, met een

gemiddelde leeftijd van 22,29.

4.2 Operationalisering van de variabelen
Om te kijken hoe succesvol de maatregel, het doorstroomprogramma, is zal gekeken worden hoe de

MBO-gediplomeerden op de HALO de viertal fricties ervaren en hoe tevreden zij zijn. De afhankelijke

variabelen van dit onderzoek zijn de vier fricties: 1. Continuïteit van programma-inhoud, 2.
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Pedagogisch-didactische verschillen, 3. Overgang van verschil in leeromgeving, 4. Aansluiting van

verwachting. Om de studenten te vragen naar hun ervaringen met de maatregelen die zijn getroffen

rondom de doorstroom van MBO-HBO, is een enquête ingevuld. Naast de ervaringen wordt ook de

tevredenheid getoetst. Uit literatuur blijkt (Gouw, 2008) dat tevredenheid invloed heeft op prestatie. Dit

is veelvuldig getoetst bij werknemers van bedrijven. Uit veel overheidsonderzoek blijkt dat een breed

en positief draagvlak van beleid ook bijdraagt aan de prestaties van het beleid (Hoogerwerf en

Herwijer, 2003). Van Asselt (2006) stelt in zijn onderzoek dat een goede prestatie indicator betreffende

aansluiting of doorstroom, de ervaringen van de student zijn. Wanneer studenten tevreden zijn over

de maatregelen zou dat een indicatie kunnen zijn voor een goede prestatie van het

doorstroomprogramma. De tevredenheid van studenten draagt bij aan de prestatie van de studenten

zelf en het betreffende beleid. Om op een systematische manier antwoorden te kunnen vastleggen en

statistisch te verwerken is de enquête de meest geschikte data verzamelingmethode (’t Hart, 2005). Er

is gebruik gemaakt van een gesloten gestructureerde vragenlijst. Op deze manier zal de enquête

overzichtelijk zijn en dit draagt bij aan de uiteindelijke respons (Baarda et al, 2007).

Per frictie is een aantal vragen gesteld, de achtergrond van deze vragen is te vinden in de bijlage 1.

De vragenlijst betrof stellingen waar de studenten hun mening over konden geven. De vragen die de

fricties toetsen zijn voortgekomen uit de literatuur/onderzoeken van LICA(2006), Bergen en

Krooneman (2006) en Verweij (2008). De stellingen moesten door de studenten worden beantwoord

aan de hand van een vijfpunts Likertschaal. Deze liep van 1. helemaal oneens, naar 5. helemaal eens.

Uit onderzoek blijkt dat mensen onduidelijk antwoorden bij schalen groter dan vijf. Daarom is gekozen

voor een vijfpuntsschaal, bovendien hebben respondenten zo voldoende antwoord mogelijkheden

(Likert, 1932).  Er zijn vragen geformuleerd voor elke frictie met een aantal stellingen die zich richten

op de subfricties. De fricties zijn doormiddel van verschillende vragen binnen de enquête getoetst.

Vervolgens zijn er schalen gemaakt om mee te rekenen. Om te kijken welke vragen samen een schaal

kunnen vormen is een Cronbach’s Alpha analyse uitgevoerd. Een belangrijke voorwaarde is dat de

vragen hetzelfde onderwerp bevragen. Ook is Cronbach’s Alpha gebruikt om te kijken naar de

betrouwbaarheid van de gebruikte vragen in de vragenlijst (Robson, 2002). Een hoge Alfawaarde

indiceert een hoge betrouwbaarheid van de vragen (Baarde en De Goede, 2007). Uit onderzoek van

De Cotan (1994) blijkt dat er minimaal een Cronbach’s Alpha van .60 moet worden gemeten om

voldoende betrouwbaarheid te kunnen garanderen in sociaal wetenschappelijke onderzoek. Bij >.70

mag zelfs een goede betrouwbaarheid worden geconcludeerd. Om de Cronbach’s Alpha binnen deze

vragenlijst te toetsen zijn sommige vragen gehercodeerd (in SPSS reversed), hiermee wordt bedoeld

dat de scores zijn omgedraaid, omdat een hoge score op de vraag juist te maken heeft met een

mindere tevredenheid. Hieronder zullen de afhankelijke variabelen kort beschreven worden. Voor alle

variabelen geldt een hoge score betekent minder hinder van de frictie en meer tevredenheid onder

studenten.
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4.2.1 Afhankelijke variabelen

Hinder van frictie Continuïteit van programma-inhouden

Deze frictie wordt in het theoretisch kader omschreven als ‘voortbouwen in het HBO op kennis en

vaardigheden die in het MBO worden aangeboden en behandeld’ (Dieleman en Span, 2001). Er zijn

een viertal items genomen om samen de schaal ‘Aansluiting’ te vormen. Een hoge score op deze

schaal betekent dat er een goede aansluiting is in programma en de vakinhoud. De studenten ervaren

dan minder hinder van de frictie ‘Continuïteit van programma-inhouden’ en zijn meer tevreden.

De schaal bestaat uit: 1. Mijn profiel op het MBO heb ik gekozen omdat ik naar de HALO wilde; 2. Mijn

gekozen profiel is in mijn ogen een goede voorbereiding op de HALO; 3. Er zijn veel vakken die ik nu

op de HALO heb, die ik ook op het MBO al gehad heb; 4. (hercodering) Er zijn veel vakken nieuw voor

mij. De Alpha waarde van de schaal ‘Aansluiting’ is ruim voldoende (α= .72).

Hinder van frictie Pedagogisch-didactische verschillen

In het theoretisch kader wordt deze frictie omschreven als ‘minder interactie tussen student en docent,

andere begeleidingsvormen, toepassing van hetgeen geleerd is in verschillende contexten en een

hoge mate van zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid’ (LICA, 2006). Er zijn 12 items genomen

om samen de schaal ‘Didactiek’ te vormen. Op 11 van de 12 items is hercodering toegepast, omdat zo

voor elke frictie dezelfde definitie van de scoren geld. Een hoge score op deze schaal betekent dat

studenten weinig hinder ervaren bij de overgang van het pedagogisch-didactisch handelen op de

HALO en zijn ze meer tevreden.

De schaal bestaat uit de volgende 12 items: 1. (hercodering) De opdrachten op de HALO zijn

moeilijker dan op het MBO; 2. De docenten leggen de opdrachten in de les goed uit; 3. (hercodering)

3 Op de HALO moet je veel zelfstandiger zijn dan op het MBO; 4. (hercodering) Zelfstandig werken

vind ik moeilijk; 5. (hercodering) Het lesprogramma op de HALO is van hoger niveau dan op het MBO;

6. (hercodering) De vakken op de HALO gaan dieper op de stof in dan op het MBO; 7. (hercodering)

De vakken vind ik door de verdieping moeilijker dan op het MBO; 8. (hercodering) Eisen die gesteld

worden aan opdrachten en toetsen zijn hoger dan op het MBO; 9. (hercodering) Ik heb moeite met de

theoretische vakken; 10. (hercodering) Bij lesgeven op stage wordt meer van mij verwacht dan bij mijn

MBO-stage; 11. (hercodering) Het zelf beoordelen van mijn eigen lesgeefvaardigheden vind ik

moeilijk; 12. (hercodering) Ik vind het moeilijk om een leersituatie te ontwikkelen voor mijn stage les.

De Alpha waarde van de schaal ‘Didactiek’ is voldoende (α= .70).

Hinder van frictie Overgang van verschil in leeromgeving

Volgens het LICA (2006) krijgt de manier van leren op het HBO op een andere manier vorm dan op

het MBO. Er ontstaat een verschil in leeromgeving. Dit verschil kan zorgen voor frictie. Deze frictie en

de schaal ‘Leeromgeving’ werd in de enquête bevraagd door twee items: 1. Digitale leeromgeving; 2.

(hercodering) Boeken moeilijker. Door de Cronbach’s Alpha analyse uit te voeren bleek dat er een te
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lage waarde was voor deze schaal. De verschillende vragen richtte zich niet allen tot hetzelfde

onderwerp. Daarom worden deze twee items niet samen genomen tot één schaal. Zij zullen los

worden behandeld. Een hoge scoren op deze twee items betekent dat studenten weinig hinder

ondervinden van deze frictie en meer tevreden zijn.

Hinder van frictie Aansluiting van verwachtingen

In het theoretisch kader staat beschreven: “Volgens LICA en Van Wieringen (2006 en 2008) zou het

hebben van juiste verwachtingen omtrent de nieuwe opleiding kunnen leiden tot een beperking van de

uitval”. Wanneer de verwachtingen van de student overeenkomen met hoe het er werkelijk aan toe

gaat op de nieuwe HBO opleiding zou dit betekenen dat de student weinig hinder ondervindt van de

frictie ‘Aansluiting van verwachtingen’.

De schaal bestaat uit twee items: 1. De lessen op de HALO zijn zoals ik had verwacht en 2. Deze

HBO-studie is zoals ik had verwacht. Een hoge score op de schaal betekent weinig hinder van de

frictie ‘Aansluiting van verwachtingen’ en studenten zijn meer tevreden. De schaal ‘Verwachting’ kent

een ruim voldoende score wat betreft Cronbach’s Alpha, uitkomsten op deze schaal kennen een hoge

mate van betrouwbaarheid (α= .76).

4.2.2 Onafhankelijke variabelen

Bij de verklarende variabelen op studentniveau gaat het om kenmerken van studenten als: de leeftijd

van de ex-MBO-studenten, het leerjaar waarbinnen zij zitten en of zij het introductieprogramma

hebben gevolgd. Wat betreft leerjaar gaat het hier om de studenten uit het leerjaar 1, 2 en 3. Naast de

kenmerken waarover hypothesen zijn opgesteld is ook een controle variabele meegenomen, namelijk

geslacht.

Leeftijd

Leeftijd in jaren van de 93 respondenten.

Leerjaar

Het leerjaar van de studenten is oorspronkelijk gemeten in drie categorieën, leerjaar 1, leerjaar 2 en

leerjaar 3. Voor dit onderzoek zijn hieruit drie dummyvariabelen geconstrueerd. Voor leerjaar 1

betekent dit: studenten uit leerjaar 1 krijgen de waarde 1, uit de andere jaren de waarde 0. Dit is

vervolgens ook gedaan voor de studenten uit leerjaar 2 en 3. Uit de hypothese blijkt al dat verwacht

wordt dat studenten uit een hoger leerjaar minder hinder ondervinden van de fricties dan studenten uit

een lager leerjaar. Deze hypothese kan goed getoetst worden door leerjaar 1 als referentiecategorie

te gebruiken.

Introductieprogramma

Het introductieprogramma maakt deel uit van het doorstroomprogramma wat de Academie voor

Sportstudies aanbiedt aan ex-MBO-studenten Sport&Bewegen-4. Voor dit onderzoek is van het
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introductieprogramma ja/nee een dichotome variabele geconstrueerd. Studenten die het programma

gevolgd hebben, dummyvariabele= 1. Studenten die het programma niet gevolgd hebben,

dummyvariabele= 0.

4.2.3 Controle Variabele

Geslacht

Deze variabele is opgenomen in de analyse als controle variabele. Er zijn geen specifieke cijfers of

onderzoeken bekend. Dat binnen de MBO-gediplomeerden op het HBO de jongens dan wel meisjes

minder hinder ondervinden van de fricties. Geslacht is opgenomen als dummyvariabele, waarbij 1

staat voor vrouw. Dit kenmerk is beschikbaar van 93 respondenten.

4.3 Methode: kwalitatieve analyse
In het eerste gedeelte van dit onderzoek zijn de problemen bij de overgang van MBO naar HBO

beschreven. Vervolgens is er door middel van een reconstructie van de beleidstheorie gekeken welke

maatregelen de Academie voor Sportstudies treft om de problemen bij de doorstroom aan te pakken.

Deze gegevens zijn doormiddel van een document analyse en sleutelinterviews verzameld en

geanalyseerd. Om te kijken naar de werkelijke uitvoering van de beleidsmaatregelen zijn er een aantal

sleutelinterviews gehouden. Om inzicht te verkrijgen in de werking van de ingevoerde maatregelen en

ideeën, opvattingen, belevingen en/of ervaringen van docenten over het doorstroomprogramma, is het

afnemen van een ‘open’ interview de meest geschikte data verzamelingmethode (’t Hart, 2005 en

Robson, 2002). Aan de hand van een topiclijst is zoveel mogelijk informatie verzameld over de

uitvoering en werking van het doorstroomprogramma. Allereerst wordt gekeken naar de kwaliteit van

de verkregen informatie. Vervolgens zijn per topic fragmenten geselecteerd. Deze fragmenten zijn

vervolgens geordend in een overzichtelijk schema waarin de topics zijn gecombineerd met de

antwoorden om zo een overzicht te kunnen krijgen van alle interviews (Strauss&Corbin, 1990). De

beleidstheorie die is gereconstrueerd uit de gegevens van de documentanalyses en de

sleutelinterviews bestaat uit causale en finale relaties. Deze relaties worden uitgebreid beschreven in

de beleidstheorie in hoofdstuk 4.

4.4 Methode: kwantitatieve analyse

4.4.1 Regressie analyse
De uitkomsten van de enquêtes zijn met een kwantitatieve analyse beoordeeld. Dit is gedaan met een

regressie analyse. Regressie analyse is een methode om te bepalen of er sprake is van een

samenhang tussen variabelen (’t Hart et al, 2005). En binnen dit onderzoek een geschikte methode

om de hypotheses te toetsen. Regressie is een statistische techniek voor het analyseren van

gegevens waarin mogelijk sprake is van een samenhang (Robson, 2005). Er is een multipele

regressie analyse uitgevoerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van afhankelijke en onafhankelijke
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variabelen. De afhankelijke variabelen in dit onderzoek zijn de schalen van de vier fricties die

studenten ondervinden bij de doorstroom van MBO naar HBO. De onafhankelijke variabelen die zijn

gebruikt zijn kenmerken van de groep respondenten, de huidige MBO-gediplomeerden op de HBO-

opleiding HALO: ‘leeftijd’, ‘leerjaar’ en ‘introductieprogramma’. In een experimenteel onderzoek wordt

de afhankelijke variabele niet alleen beïnvloed door de onafhankelijke variabele waar op dat moment

mee gerekend wordt, maar er zijn ook ‘storende’ variabelen die invloed kunnen hebben op de

afhankelijke variabele (Robson, 2005). Invloed van deze ‘storende’ variabele kan binnen de regressie

analyse worden vermeden door deze als controlevariabele te gebruiken, hier ‘geslacht’. In een

regressieanalyse controleer je voor een storende variabele door deze variabele als onafhankelijke

voorspellende variabele in de regressievergelijking op te nemen. Dat impliceert dat de variabele

correct is gemeten bij de deelnemers aan het onderzoek (’t Hart et al., 2005).
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5. Resultaten en Analyse

Om antwoord te kunnen geven op de gestelde onderzoeksvragen is de in hoofdstuk 4 beschreven

analyse uitgevoerd. De interviews en enquêtes die hierbij gebruikt zijn, zijn te vinden in bijlage 3. In

hoofdstuk 3 is de beleidstheorie achter het doorstroomprogramma van de Academie voor Sportstudies

gepresenteerd. Allereerst zullen nu de beschrijvende statistieken worden besproken. Vervolgens kort

de kwalitatieve analyse, deze analyse is hier minder van belang, omdat deze gedaan is om de

beleidstheorie de construeren. Tot slot zal de kwantitatieve analyse worden besproken. Deze analyse

krijgt hier de meeste aandacht, omdat op basis van die resultaten conclusies kunnen worden

getrokken.

5.1 Beschrijvende statistieken
In totaal zijn er 93 respondenten in de groep MBO-gediplomeerden. Daarnaast is er een kleine groep

van zeven respondenten die bestaat uit studenten die zijn uitgestroomd. In tabel 3 en 4 worden de

beschrijvende gegevens van de afhankelijke en onafhankelijke variabelen weergegeven. Links worden

de gegevens van de huidige studenten met een MBO-diploma gepresenteerd, rechts komt de

uitstroomgroep aan bod. Ondanks het grote verschil tussen het aantal respondenten vallen er een

aantal zaken op. Verwacht zou worden dat bij ‘Hinder van frictie Continuïteit van programma-inhoud,

Hinder van frictie Pedagogisch-didactische verschillen, Hinder van frictie Aansluiting van

verwachtingen, Digitale leeromgeving en Boeken moeilijker’ lager gescoord zou worden door de

uitgevallen groep. Dat betekent immers dat ze meer hinder hebben ondervonden van de vier fricties

en dus minder tevreden zijn. Echter er zit weinig verschil tussen de huidige groep ex-MBO-studenten

en de uitgevallen groep.

Tabel 3 Descriptieve tabel van afhankelijke variabelen

Huidige groep(N=93) Uitstroom(N=7)

Afhankelijke Variabele Mean SD Range Mean SD Range

Hinder van frictie

Continuiteit van

programma-inhoud

2.99 .945 (1-5) 3.00 .577 (2-4)

Hinder van frictie

Pedagogisch-didactische

verschillen

1.45 .443 (1-5) 1.54 .328 (3-4)

Hinder van frictie

Aansluiting van

verwachtingen

3.51 .751 (1-5 3.71 .906 (2-5)

Digitale leeromgeving* 1.80 .891 (1-5) 2.00 1.000 (1-3)

Boeken moeilijker* 4.08 .797 (2-5) 3.86 .690 (3-5)

* Losse determinanten binnen  de frictie Overgang van verschil in Leeromgeving
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Tabel 4 Descriptieve tabel van onafhankelijke variabelen

Huidige groep(N=93) Uitstroom(N=7)
Variabele Mean/% SD Range Mean/ % SD Range

Leerjaar 1 .51% .50 (0,1) .57% .54 (0,1)
Leerjaar 2 .29% .57 (0,1) .14% .38 (0,1)
Leerjaar 3 .20% .41 (0,1) .14% .38 (0,1)
Age(leeftijd) 22 1.69 (19-27) 22.29 .21 (20-25)
Vrouw .41% .49 (0,1) .29% .49 (0,1)
Introductie
programma

.40% .49 (0,1) .00% .00 (0,1)

Opvallend is dat binnen de uitstroomgroep geen enkele student het introductieprogramma heeft

gevolgd. Dit is te verklaren doordat het introductieprogramma nog niet mogelijk was bij vijf van de

zeven afgevallen studenten. De overige twee hebben er niet voor gekozen, het programma is immers

niet verplicht.

De verdeling van leeftijden wordt geïllustreerd in de onderstaande boxplot. Hoewel de gemiddelden

per leerjaar oplopen, zoals je wellicht ook mag verwachten is aan de spreiding te zien dat deze niet

evenredig verdeeld zijn per leerjaar. De leeftijden zijn verdeeld over de leerjaren en oudere studenten

zitten niet enkel in leerjaar 3. De spreiding van de leeftijden wordt weergegeven in figuur 7

Figuur 7 Boxplot leeftijden studenten

5.2 Resultaten gegevens van kwalitatieve analyse
Hieronder zullen de resultaten van de beschrijvende onderzoeksvragen worden behandeld. Eerst

zullen kort de vier fricties worden samengevat. Door middel van een aantal citaten zal duidelijk worden

gemaakt dat ook studenten op de HALO deze fricties ervaren. Vervolgens zullen de trendgegevens

worden gepresenteerd met daarin de uitval en slagingspercentages van de studenten op de HALO.
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De viert fricties bij de overgang van MBO naar HBO die kunnen leiden tot uitval zijn (LICA, 2006 en

Vonk, 2010):

1. De continuïteit van programma-inhouden

2. De didactische/pedagogische verschillen

3. De overgang van verschil in leeromgeving

4. De aansluiting van verwachtingen van studenten

Volgens gesprekken met sleutelpersonen lopen ook ex-MBO-studenten op de Academie voor

Sportstudies tegen dit viertal fricties aan. De verandering van niveau wordt door één van de

sleutelpersonen aangedragen als zwaar:

“Het niveau [op het HBO] is vele malen hoger dan op het MBO. Zo gaat het leren en het lesgeven in

een hoger tempo. Dat hoge tempo geldt ook bij andere vakken en dat maakt de opleiding wel

zwaarder dan voor reguliere studenten [bedoeld wordt: ex-leerlingen van HAVO/VWO]”, begeleider

verkorte leerroute (04-02-2010).

Ook de verwachtingen van de docenten op het HBO zijn hoger dan op het MBO:

“We verwachten dat ze veel zelfstandiger gaan werken aan een opdracht, die meer gericht is op

ontwikkeling in plaats van uitvoering”, teamleider HALO (03-02-2010).

De vier fricties zijn uitgebreid besproken in het theoretisch kader. Ze kunnen zorgen voor hinder bij de

doorstroom van MBO naar HBO en wat uiteindelijk kan leiden tot uitval. De Academie voor

Sportstudies probeert met haar doorstroomprogramma de doorstroom te bevorderen en deze ook

succesvol te maken. Studenten zullen bij een succesvolle doorstroom minder hinder ondervinden van

de fricties en meer tevreden zijn.

Na het bestuderen van de beleidsdocumenten en een analyse van de sleutelinterviews konden er

twee onderdelen van het doorstroomprogramma benoemd worden. Dit komt ook naar voren in de

beleidstheorie die in hoofdstuk 3 beschreven staat. De verkorte leerroute en het introductieprogramma

vormen samen het doorstroomprogramma. De twee middelen uiteindelijk zorgen voor een betere

doorstroom van MBO Sport&Bewegen niveau 4 naar de HBO-opleiding HALO. Naast het

doorstroomprogramma wil de Academie met een aantal secundaire middelen de doorstroom nog meer

stimuleren;

- Een drempelloze toegang, geen toelatingstest

- Alle deelnemers verkorte leerroute in één klas

- Intensieve begeleiding

Studenten die instromen in het doorstroomprogramma hoeven geen toelatingstest te doen. Dit geldt

niet voor de reguliere studenten die een numerus fixus hebben door middel van een toelatingstest.

Voor de ex-MBO-studenten Sport&Bewegen is er geen drempel om naar de HALO te gaan. Om te

bepalen of deze maatregelen werkelijk succes hebben is gekeken naar de trendgegevens over de

instroom en ook belangrijk de uitstroom van studenten. Wordt met deze maatregelen de doorstroom
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werkelijk gestimuleerd? Om hierop antwoord te kunnen geven zijn de cijfers vanaf 2004 bestudeerd. In

dat jaar is de Academie voor Sportstudies gestart met het aanbieden van een verkorte leerroute, de

start van het doorstroomprogramma. In eerdere cohorten (startjaren) zijn er ook MBO-gediplomeerden

ingestroomd, maar deze groep is in de reguliere stroom terecht gekomen of kreeg een individueel

vrijstellingsprogramma. Pas vanaf 2004 is het voor alle MBO Sport&Bewegen-gediplomeerden gelijk

getrokken. Tabel 5 geeft een overzicht vanaf 2004. In het eerste jaar is de Academie direct gestart

met een complete klas voor de verkorte leerroute(MBO-gediplomeerden). Vanaf 2004 zijn daarom ook

de slagingspercentages weergegeven. Om deze goed te kunnen vergelijken zijn ook de percentages

van de HAVO/VWO instroom weergegeven. Te zien is dat het aantal uitgevallen studenten tijdens de

opleiding beduidend lager is dan bij de reguliere stroom en ook lager dan de cijfers die eerder zijn

gepresenteerd van de PABO opleidingen (Nijkerk, 2007). In de reguliere stroom is het

uitvalpercentage 39%, 19% hoger dan de verkorte leerroute (2007). Het slagingspercentage van de

verkorte leerroute in 2004 is 15% hoger dan binnen de reguliere route. Ook in de overige jaren zien

we deze aantallen, zichtbaar in tabel 5. Wanneer er dus vergeleken wordt met de reguliere route zijn

de MBO-studenten zeer succesvol. De gegevens in tabel 5 zijn niet compleet, deze gegevens zijn nog

niet bekend bij de Academie voor Sportstudies.

Tabel 5 Instroom en Uitstroom van studenten op de HALO opleiding

Cohort 2004 2005 2006 2007 2008 2009
MBO Regulier MBO Regulier MBO Regulier MBO Regulier MBO Regulier MBO Regulier

Instroom 29 179 4 169 29 202 25 175 42 190 55 206

Uitgevallen
%

27.5% 39% 0% 31% 13.8% 29% 20% 39% 22% 32% * 4%

Slagings-
percentage
%**

62.1% 46% 100% 32% 79.3% 11% * * * * * *

Rest
Studenten

3 29 0 63 2 121 * 106 * 129 * 198

* Nog onbekend
** Slagingspercentage aan het einde van de opleiding (verkort 3 jaar, regulier in 4 jaar)

Bron: Osiris Academie voor Sportstudies, Haagse Hogeschool (2010)

Er is een duidelijke groei zichtbaar van het aantal MBO-gediplomeerden studenten die doorstromen.

In figuur 8a is de trendlijn hiervan weergegeven. In figuur 8b is een zeer duidelijke stijging te zien wat

betreft uitgevallen studenten binnen de reguliere route. De uitval binnen de verkorte leerroute is

daarentegen beperkt. De gegevens uit tabel 5 ondersteunen dit. Wanneer in de komende jaren de

instroom en slagingspercentages blijven stijgen kan de Academie voor Sportstudies, wat betreft de

cijfers, concluderen dat het doorstroomprogramma een succes is.
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Figuur 8a Trendfiguur instroom studenten op de HALO opleiding

Figuur 8b Trendfiguur uitval studenten op de HALO opleiding

bron: Osiris Academie voor Sportstudies (2010)
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5.3 Resultaten regressie analyse
In tabel 6 staan de resultaten van de regressieanalyse voor de verschillende afhankelijke variabelen

ter verklaring van mate van hinder en tevredenheid. Hoe hoger de score, hoe meer hinder en hoe

minder tevreden de studenten zijn wat betreft de maatregelen van de Academie voor Sportstudies om

de doorstroom succesvol te maken. De coëfficiënten zijn ongestandaardiseerd.

Tabel 6a Resultaten van Regressieanalyse

Variabelen Minder hinder van frictie

Continuïteit van
programma-inhoud

Minder hinder van frictie

Pedagogisch-didactische
verschillen

Minder hinder van frictie

Aansluiting van
Verwachtingen

B Std. Error B Std.. Error B Std. Error

Geslacht(vrouw) -.058 .204 .244** .090 .470* .162

Leeftijd .165** .068 -.019 .030 .051 .055

Leerjaar 2ª .094 .267 .189 .120 .157 .217

Leerjaar 3 ª .275 .306 .498*** .137 .062 .243

Introductieprogramma .443* .228 -.124 .101 -.139 .179

* p< .01,  ** p< .05,  *** p<.001

ª Leerjaar 1 referentiecategorie

Tabel 6b Resultaten, Minder hinder van frictie Overgang van verschil in Leeromgeving

Variabelen Digitale leeromgeving Boeken moeilijker

B Std. Error B Std. Error

Geslacht(vrouw) -.057 .195 -.115 .169

Leeftijd .044 .066 .035 .057

Leerjaar 2 ª -.299 .261 -.273 .226

Leerjaar 3 ª -.498 .295 -.691** .255

Introductieprogramma .403 .217 .073 .188

* p< .010,  ** p< .05,  *** p<.001

ª Leerjaar 1 referentiecategorie

5.3.1 Minder hinder van frictie Continuïteit van Programma-inhoud
Leeftijd en het volgen van het introductieprogramma zijn een significante voorspeller voor het ervaren

van deze frictie. Er is een significant verband tussen leeftijd en het ervaren van deze frictie (p<.05).

Hoe jonger de student hoe lager de score op deze schaal. Een lage score betekent meer last van

deze frictie en minder tevreden. Of hoe ouder de student hoe hoger de score op deze schaal. Een

hoge score betekent minder hinder van deze frictie en meer tevreden. Er is ook een significant

verband tussen het volgen van het introductieprogramma en het ervaren van deze frictie (p<.01).

Studenten die het introductieprogramma gevolgd hebben scoren hoger op deze schaal. Een hoge

score betekent minder last van deze frictie en meer tevreden.
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5.3.2 Minder hinder van frictie Pedagogisch-didactische verschillen
Uit de tabel wordt duidelijk dat geslacht en leerjaar 3 significante voorspellers zijn van het ervaren van

deze frictie. In de literatuur zijn geen aanwijzingen voor een verband tussen ervaren van hinder van

deze frictie en geslacht. Toch is er een significant verband tussen geslacht en het ervaren van deze

frictie (p<.05). Vrouwen scoren hoger op deze frictie dan mannen. Een hoge score betekent minder

hinder van de frictie en meer tevreden. Er is ook een significant verband tussen leerjaar 3 en het

ervaren van deze frictie (p<.001). Studenten in leerjaar 3 scoren in vergelijking met leerjaar 1 hoger en

ervaren minder hinder van de frictie en zijn meer tevreden. Ook in vergelijking met leerjaar 2 scoren

studenten in leerjaar 3 hoger. Dus studenten in leerjaar 3 ervaren minder hinder van de frictie en zijn

meer tevreden dan studenten in leerjaar 1 en 2.

5.3.4 Minder hinder van frictie Aansluiting van Verwachtingen
Bij deze schaal geeft de controlevariabele geslacht een significant verband (p<.01). Vrouwen scoren

hoger dan mannen en ervaren minder hinder van deze frictie en zijn meer tevreden. Verder is er geen

significant verband tussen de overige variabelen en het ervaren van deze frictie. Dat zou betekenen

dat leeftijd, leerjaar en introductieprogramma  geen effect hebben op het ervaren van deze frictie.

5.3.4 Minder hinder van frictie Overgang van verschil in Leeromgeving
Deze schaal bestaat uit 2 items die los worden genomen en samen deel uit maken van de frictie

Verandering van Leeromgeving.

Uit tabel 6b blijkt dat er geen significantie is tussen de variabelen en het item ‘Digitale leeromgeving’.

We kunnen daarom niet concluderen dat een hoge score zorgt voor minder hinder van de frictie

Verandering van Leeromgeving. Wel is duidelijk dat studenten leerjaar drie significant hoger scoren op

het item ‘Boeken moeilijker’ dan de studenten uit het eerste jaar (p< .05). Een hoge score op dit item

betekent minder hinder van de frictie Verandering van Leeromgeving en meer tevreden. Mogelijk zijn

studenten in leerjaar 3 al meer gewend aan de leeromgeving.
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6. Conclusie

“De Nederlandse overheid heeft al geruime tijd de ambitie om de instroom in het hoger onderwijs te

vergroten, zodat het kennisniveau stijgt. Daarom is het onder andere van belang MBO’ers

mogelijkheden aan te reiken, die succesvolle deelname aan het hoger onderwijs te bevorderen”

(Hoogeveen, 2008). De Academie voor Sportstudies heeft met haar doorstroomprogramma een

interventie ontwikkeld die doorstroom van MBO Sport&Bewegen studenten naar de HBO-opleiding

HALO moet bevorderen en verbeteren. Op welke manieren de Academie voor Sportstudies dit

probeert te bereiken en hoe de studenten deze initiatieven ervaren, is in dit onderzoek bekeken. In dit

hoofdstuk worden de belangrijkste resultaten samengevat en worden aanbevelingen aan de

Academie voor Sportstudies gedaan. Het doel van dit onderzoek was om: de viertal fricties in kaart te

brengen die studenten ervaren bij de doorstroom van MBO naar HBO, het doorstroomprogramma van

de Academie voor Sportstudies in kaart brengen en beoordelen op basis van het oordeel van de

deelnemende studenten.

6.1 Conclusie

De Academie voor Sportstudies heeft haar doorstroomprogramma op twee manieren samengesteld.

Het bestaat uit een verkorte leerroute van drie jaar, om zo de overlap te beperken en verder te gaan

op de kennis die de ex-MBO-studenten Sport&Bewegen al hebben. Daarnaast probeert ze met een

introductieprogramma de vierdejaars Sport&Bewegen studenten al kennis te laten maken met het

studeren op het HBO en de HALO. Geconcludeerd kan worden, op basis van eerdere onderzoeken

(Verweij, 2008, Van Esch, 2006 en De Bruijn, 2007), dat dit positief zal bijdragen aan de doorstroom

van MBO-studenten naar het HBO. De vraag in dit onderzoek is echter of het doorstroomprogramma

daar ook werkelijk aan bijdraagt en hoe ervaren de studenten het programma?

In hoeverre is het doorstroomprogramma, dat de ‘Academie voor Sportstudies’ heeft ontwikkeld,

succesvol in de doorstroom van MBO naar HBO, volgens de studenten?

De cijfers ondersteunen het succes van het doorstroomprogramma op de Academie voor

Sportstudies. Het aantal studenten dat vanuit de opleiding Sport&Bewegen doorstroomt neemt toe.

Ook het slagingspercentage van deze groep is zeer hoog, wat er op duidt dat het

doorstroomprogramma goed wordt uitgevoerd. De ex-MBO-studenten worden goed begeleid om zo

minder hinder van de viertal fricties te ondervinden. Een belangrijk aspect uit het

doorstroomprogramma, het introductieprogramma, is ook succesvol. Uit de analyses blijkt dat de

studenten die het introductieprogramma hebben gevolgd minder hinder ondervinden van de frictie

continuïteit van programma-inhouden en meer tevreden zijn.
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Aan de hand van de geformuleerde hypothesen aan het begin van dit onderzoek zal nu gekeken

worden naar de ervaring van de fricties en de tevredenheid van de studenten.

H2: Studenten in het eerste jaar van de HALO zullen meer last hebben van de fricties, dit

geven zij aan door minder tevreden te zijn met de maatregelen en de frictie als meer negatief

te ervaren, dan studenten in het tweede jaar en derde jaar.

Studenten in het eerste jaar ervaren inderdaad meer hinder van de frictie ‘Pedagogisch-didactische

verschillen’, dan studenten in het tweede jaar en derde jaar. Studenten uit jaar 3 scoren hoger dan

studenten in jaar 1. Zij ervaren minder hinder van de frictie en zijn meer tevreden. Studenten uit het

derde jaar zijn bekend met de pedagogisch-didactische aanpak op het HBO, daarom scoren zij hoger.

Dit geldt ook voor de frictie ‘Leeromgeving’ waar studenten bij ‘Boeken moeilijker’ duidelijk hoger

scoren. De Academie voor Sportstudies zal, voor nog meer succes, maatregelen moeten nemen om

‘Overgang van verschil in Leeromgeving’ aan te pakken. Vooral op het gebied van de ‘pedagogisch-

didactische verschillen’ kan de Academie streven naar verbetering. Uit onderzoek van Verweij (2008)

blijkt ook dat die frictie zorgt voor de meeste uitval. Als de Academie erin slaagt om deze frictie te

verminderen dan zal de doorstroom nog succesvoller worden.

H3: Oudere studenten zullen de fricties als minder negatief ervaren en dus meer tevreden

dan jongere studenten.

Oudere studenten scoren hoger op de frictie ‘Continuïteit van programma-inhouden’. Een hoge score

op deze schaal betekent minder hinder van deze frictie en meer tevreden. Jongere studenten hebben

meer last van overlap of gaten in het programma tussen het MBO en het HBO. Wat betreft de andere

fricties is er geen significant verband gevonden tussen leeftijd en het ervaren van de frictie. In het

doorstroomprogramma van de Academie voor Sportstudies zijn de leeftijden niet evenredig verdeeld.

De oudere studenten die minder hinder ervaren kunnen de jongere studenten wellicht ondersteunen.

Het feit dat studenten die deelnemen aan het doorstroomprogramma in één klas zitten betekent een

goede verdeling van leeftijden en dit kan positief meewerken bij het verminderen van de fricties.

Het hebben van juiste verwachtingen is een belangrijke factor voor het succesvol starten van een

studie, zo blijkt uit onderzoek van Bergen en Krooneman (2006). Dit wordt door de Academie voor

Sportstudies goed aangepakt door het introductieprogramma. Een goede voorlichting wordt door

studenten over het algemeen als succesvol beoordeeld (Hoogeveen, 2008). Voor de samenstelling en

uitvoering van een doorstroomprogramma betekent dit, dat er aan studenten duidelijk moet worden

gemaakt hoe de leeromgeving op de opleiding vorm krijgt. Dit geldt voor studiemateriaal, werkvormen

en het leertempo. Al deze zaken dragen bij aan het verhogen van het studiesucces (Pogrow, 1999).

De Academie voor Sportstudies probeert dit samen te brengen in het introductieprogramma.
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H4: Studenten die het introductieprogramma hebben gevolgd ondervinden minder hinder van

de vier fricties dan de studenten die dit introductieprogramma niet hebben gevolgd. Zij ervaren

de fricties dus als minder negatief en zijn dus meer tevreden.

Er is een significant verband tussen volgen van het introductieprogramma en de frictie Continuïteit van

programma-inhouden. Studenten die het introductieprogramma hebben gevolgd ondervinden minder

problemen bij de doorstroom van MBO naar HBO bij overlap of gaten in het onderwijsprogramma. Het

introductieprogramma draagt bij aan het verminderen van frictie. Hoe minder fricties studenten ervaren

hoe succesvoller de doorstroom.

“…..instroomprogramma`s zijn denk ik een groot voordeel om vast een beter beeld te krijgen van een

HBO, omdat je dan vast een keer op de school bent geweest wanneer er ook echt les is en aan jou

wordt gegeven, zo wen je ook aan het niveau.” (student, 13 april 2010).

Interessant voor de Academie voor Sportstudies is om te kijken hoe ze zoveel mogelijk mensen het

introductieprogramma kunnen laten volgen, aangezien dit bijdraagt aan een succesvolle doorstroom.

H5: Een succesvol doorstroomprogramma zal er voor zorgen dat de uitvalcijfers afnemen en

het aantal studenten dat doorstroomt toeneemt.

Deze hypothese kan worden aangenomen. Het aantal studenten dat door wil stromen van het MBO

Sport&Bewegen naar het HBO, HALO, neemt toe sinds de start van het huidige

doorstroomprogramma in 2006. Ook laten de slagingspercentages van deze groep zien dat ze zeer

succesvol zijn. De uitval onder deze groep studenten is laag, zeker in vergelijking met de reguliere

groep studenten. Samengevat kan gesteld worden dat het doorstroomprogramma succesvol is in het

verminderen van een deel van de fricties en draagt het succesvol bij aan de doorstroom van MBO

naar HBO. Studenten ervaren op het gebied van aansluiting tussen het MBO en HBO minder hinder

en ze zijn tevreden. Vooral het succes van het introductieprogramma en de tevredenheid van de

studenten hierover is een belangrijk resultaat uit dit onderzoek.

6.2 Discussie

Voor de ontwikkeling van een doorstroomprogramma bestaan nog geen ijkpunten of richtlijnen die

hierbij als kader kunnen dienen. Dit onderzoek kan worden gebruikt bij de ontwikkeling van een model

dat passend is. Tevens is dit onderzoek waardevol voor de Academie voor Sportstudies, doordat uit

dit onderzoek verbeterpunten aan het licht zijn gekomen, waarmee het huidige doorstroomprogramma

geoptimaliseerd kan worden. Dit onderzoek kan als nulmeting fungeren bij verder onderzoek naar het

doorstroomprogramma van de Academie voor Sportstudies. Interessant is nu om te kijken wat de

cijfers zeggen van de andere ALO [Academie voor lichamelijke opvoeding] opleidingen. Hebben die

opleidingen doorstroomprogramma’s en hoe succesvol zijn deze?
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Tijdens de uitvoering van dit onderzoek kwam duidelijk naar voren dat er veel factoren invloed hebben

op de viertal fricties die ontstaan bij de doorstroom van MBO naar HBO. Dit onderzoek heeft nu een

klein aantal factoren onderzocht. Om te kijken welke factoren nog meer invloed hebben op het ervaren

van fricties zal er vervolg onderzoek gedaan moeten worden. In dit onderzoek zijn de belangrijkste

kenmerken van de doelgroep gebruikt, maar niet alle kenmerken gaven een significant verband. Het is

aannemelijk dat; middelbare school niveau, culturele achtergronden, sociale achtergronden wellicht

ook invloed hebben op het ervaren van de fricties. Om in de toekomst duidelijk te krijgen hoe de viertal

fricties aan kunnen worden aangepakt is het van belang om alle invloedrijke factoren in kaart te

brengen.

Naast het onderzoeken van verschillende factoren kan het ook interessant zijn om meer afgevallen

studenten te benaderen. De mening van afgevallen studenten kan waardevol zijn om

doorstroomprogramma’s te optimaliseren. De kleine verschillen in tabel 3 kunnen dan ook beter

verklaart worden. Door het lage aantal respondenten is het nu lastig om een verklaren te geven.

Ander onderzoek zou zich meer kunnen richten op de specifieke verschillen zijn tussen programma’s

van de MBO-gediplomeerden en een regulier programma. Aspecten uit de beide programma’s kunnen

worden gebruikt ter verbetering. Een verbetert regulier programma kan er wellicht voor zorgen dat de

slagingspercentages stijgen en de uitstroomcijfers van reguliere studenten dalen (Nijkerk, 2007).
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8. Bijlagen

Bijlage 1

Fricties Subfricties Vragen Maatregelen vanuit HALO
Continuïteit van
programma en
vakinhouden

1. Voorbereiding vanuit
het MBO
(Lica, 2006)

5. Mijn gekozen profiel op het
MBO heb ik gekozen omdat
ik naar de HALO wilde.
6. Mijn gekozen profiel is in
mijn ogen een goede
voorbereiding.

Het instroom programma om
een beeld te geven en
studenten te helpen bij het
maken van de keuze.

2. Overlap/missen van
vakken (Verweij 2008).

7. Er zijn veel vakken die ik
nu op de HALO heb, die ik
ook op het MBO al gehad
heb.
8. Er zijn veel vakken nieuw
voor mij.

Het weglaten van vakken die
niets toevoegen, zoals
kampen e.d.

Contact tussen HBO/MBO
docenten om overlap te
voorkomen.

Pedagogisch-
didactische aspecten

1. Zelfstandigheid
(Asselt 2006).

12. Op de HALO moet je veel
zelfstandiger zijn.
13. Zelfstandig werken vind ik
moeilijk.

Verder geen
maatregelen(bewijs maar dat
je HBO aankan)

2. Nederlandse taal
(HvA,2007)

Wordt niet bevraagd omdat
Nederlands pas net
aangeboden wordt.

Taaltoets, Nederlands. Geen
curriculum, maar hij moet wel
gehaald worden.

3. Communicatief
Vermogen (HvA,2007)

14. Docenten helpen altijd als
ik en vraag heb over een
opdracht.

Extra begeleiding van
docenten. (volgens
interviews met docenten,
staat niet in het beleid).

4. Leervermogen
(HvA,2007)

10. Opdrachten op de HALO
zijn moeilijker dan op het
MBO.
11. De docenten leggen de
opdrachten in de les goed uit.
15. Ik heb de meeste moeite
met de theorie vakken

Verder geen
maatregelen(bewijs maar dat
je HBO aankan)

17. Ik heb vaak contact via
mail/telefoon/gesprek met
Wim vd Schilde.

Begeleiding vanuit Wim vd
Schilde, zeer intensief,
voornamelijk in jaar 2 en 3.

18. Door de begeleiding van
Wim vd Schilde zorg ik dat
mijn opdrachten in orde zijn.
19. Wanneer er iets is kan ik
altijd aankloppen bij Wim vd
Schilde.

Overgang van
Leeromgeving

1. Langere reistijd 21. Ik moet verder reizen voor
de HALO dan op het MBO.

2. Andere manieren
van werken
(Hooijmeijer 2001).

23. Ik weet hoe ik moet
omgaan met de digitale
leeromgeving/blackboard.
24. De boeken op de HALO
zijn moeilijker dan op het
MBO
25. Op de HALO werken we
meer in groepjes dan op het
MBO.

3. Omgeving
(Petegem, 2007).

22. Wanneer ik het gebouw
van de HALO binnen kom
voel ik mij op mijn gemak.

Verwachtingen 1. Is het wat de
student verwachtte.

27. De lessen op de HALO
zijn zoals ik had verwacht.
28. Het HBO is zoals ik had
verwacht.

Het instroomprogramma.

2. Voorbereiding op de
overgang

29. Ik heb het
instroomprogramma in mijn

Het instroomprogramma in
het vierde jaar MBO om
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vierde jaar van het MBO
gevolgd (JA/NEE).
30. Het instroomprogramma
geeft mij een goed beeld hoe
het op de HALO in zijn werk
gaat.

kennis te maken met de
opleiding en manier van
werken.
Samenwerkingsverband,
zodat er voorlichting
gegeven kan worden.
Folder (Kuckert, 2006).
Geen drempel bij toelating.
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Bijlage 2

Van (MBO) Sport en Bewegen naar de HALO

Beste student,

Deze vragenlijst heeft als doel jouw meningen en ervaringen, met betrekking tot de overgang van
Sport en Bewegen (CIOS) naar de HALO in beeld te brengen.

Met behulp van jouw meningen en ervaringen willen wij onderzoeken hoe succesvol de maatregelen
van de Academie voor Sportstudies zijn om studenten die de verkorte leerroute volgen te begeleiden
op deze opleiding.

Wij stellen het dan ook op prijs als je deze vragenlijst volledig in wilt vullen. De vragenlijst bevat 31
stellingen waarin een uitspraak wordt gedaan. Je kunt per stelling aankruisen wat je van de uitspraak
vindt, door voor elke stelling een antwoord te kiezen uit de mogelijkheden. Je kunt een antwoord
kiezen uit de vijf keuze mogelijkheden. Kleur het rondje in op de plaats die op jou van toepassing is.

Voorbeeld:

De HALO is een leukere opleiding dan Sport en Bewegen.

Helemaal oneens Helemaal eens

 0 0 0 0 0

Mocht je een fout gemaakt hebben kruis dan het rondje door en kleur het goede rondje in.

De stellingen zijn ingedeeld per onderwerp. Bij de afsluiting van elk onderwerp komt er een vraag hoe
tevreden je bent over dit specifieke onderwerp. Deze vragen kun je beantwoorden met een JA dan wel
een NEE.

Helemaal op het einde van de vragenlijst is er de mogelijkheid voor opmerkingen, vragen en
suggesties over onderwerpen die jij als belangrijke toevoeging zou zien, maar niet aan bod zijn
gekomen in deze vragenlijst.

Het invullen duurt maximaal 10 minuten, dit gebeurt anoniem.

Alvast ontzettend bedankt,
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Vragenlijst voor de studenten

1.__Enkele gegevens___________________________________________________________

1.1 Ik zit in het……………… jaar van de verkorte leerroute en ben …………………(leeftijd).

1.2 Ik ben in …………………….(jaar) afgestudeerd aan het MBO.

1.3 Ik ben een MAN/VROUW.

1.4 Mijn vooropleiding is…………………………………………………(bijv Cios Goes, ID-College).

1.5 Daarbij heb ik het………………………………profiel gevolgd (bijv. LOBOS,     Buitensport).

2.___ Aansluiting programma en vakinhoud________________________________________

2.1 Mijn profiel op het MBO heb ik gekozen omdat ik naar de HALO wilde.

Helemaal oneens Helemaal eens

0 0 0 0 0

2.2 Mijn gekozen profiel is in mijn ogen een goede voorbereiding op de HALO.

Helemaal oneens Helemaal eens

0 0 0 0 0

2.3 Er zijn veel vakken die ik nu op de HALO heb, die ik ook op het MBO al gehad heb.

Helemaal oneens Helemaal eens

0 0 0 0 0

2.4 Er zijn veel vakken nieuw voor mij.

Helemaal oneens Helemaal eens

0 0 0 0 0

2.5 Ik ben tevreden over de aansluiting van vakken bij de overgang van het MBO en het HBO.

JA NEE (doorhalen wat NIET van toepassing is)
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3 __Pedagogisch-didactische aspecten____________________________________________

Dit onderwerp gaat over de docenten op de HALO en de overgang van MBO naar HBO.

3.1 De opdrachten op de HALO zijn moeilijker dan op het MBO.

Helemaal oneens Helemaal eens

0 0 0 0 0

3.2 De docenten leggen de opdrachten in de les goed uit.

Helemaal oneens Helemaal eens

0 0 0 0 0

3.3 Op de HALO moet je veel zelfstandiger zijn dan op het MBO.

Helemaal oneens Helemaal eens

0 0 0 0 0

3.4 Zelfstandig werken vind ik moeilijk.

Helemaal oneens Helemaal eens

0 0 0 0 0

3.5 Als ik iets niet begrijp stel ik daar vragen over.

Helemaal oneens Helemaal eens

0 0 0 0 0

3.6 Docenten helpen altijd als ik een vraag heb over een opdracht.

Helemaal oneens Helemaal eens

0 0 0 0 0

3.7 Het lesprogramma op de HALO is van hoger niveau dan op het MBO.

Helemaal oneens Helemaal eens

0 0 0 0 0

3.8 De vakken op de HALO gaan dieper op de stof in dan op het MBO.

Helemaal oneens Helemaal eens

0 0 0 0 0
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3.9 De vakken vind ik door de verdieping moeilijker dan op het MBO.

Helemaal oneens Helemaal eens

0 0 0 0 0

3.10 Eisen die gesteld worden aan opdrachten en toetsen zijn hoger dan op het MBO.

Helemaal oneens Helemaal eens

0 0 0 0 0

3.11 Ik heb moeite met de theoretische vakken.

Helemaal oneens Helemaal eens

0 0 0 0 0

3.12 Bij lesgeven op stage wordt meer van mij verwacht dan bij mijn MBO-stage.

Helemaal oneens Helemaal eens

0 0 0 0 0

3.13 Het zelf beoordelen van mijn eigen lesgeefvaardigheden vind ik moeilijk.

Helemaal oneens Helemaal eens

0 0 0 0 0

3.14 Ik vind het moeilijk om een leersituatie te ontwikkelen voor mijn stage les.

Helemaal oneens Helemaal eens

0 0 0 0 0

3.15 Ik ben tevreden over de begeleiding van docenten op de HALO.

JA NEE (doorhalen wat NIET van toepassing is)

4.__Studie Loopbaan Begeleiding_______________________________________________

4.1 Ik heb vaak contact (via mail/telefoon/gesprek) met mijn SLB-begeleider/mentor.

Helemaal oneens Helemaal eens

0 0 0 0 0

4.2 Door de begeleiding van mijn SLB-mentor zorg ik dat mijn opdrachten op tijd af en ingeleverd zijn.

Helemaal oneens Helemaal eens

0 0 0 0 0
4.3 Wanneer er iets is kan ik altijd aankloppen bij mijn SLB-begeleider.

Helemaal oneens Helemaal eens

0 0 0 0 0
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4.4 Ik ben tevreden met de begeleiding van mijn SLB-begeleider.

JA NEE (doorhalen wat NIET van toepassing is).

5.__Overgang van Leeromgeving_________________________________________________

Dit onderwerp richt zich op de overgang naar een nieuwe omgeving/school.

5.1 Ik moet verder reizen voor de HALO dan voor het MBO.

Helemaal oneens Helemaal eens

0 0 0 0 0

5.2 Wanneer ik het gebouw van de HALO binnen kom, voel ik mij op mijn gemak.

Helemaal oneens Helemaal eens

0 0 0 0 0

5.3 Ik weet hoe ik moet omgaan met de digitale leeromgeving/Blackboard.

Helemaal oneens Helemaal eens

0 0 0 0 0

5.4 De boeken op de HALO zijn moeilijker dan op het MBO.

Helemaal oneens Helemaal eens

0 0 0 0 0

5.5 Op de HALO werken we meer in groepjes dan op het MBO.

Helemaal oneens Helemaal eens

0 0 0 0 0

5.6 Ik ben tevreden over de leeromgeving, de school.
JA NEE (doorhalen wat NIET van toepassing is)
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6. __Verwachtingen___________________________________________________________

Voordat je naar de HALO kwam had je een bepaald beeld van de opleiding, klopt dit beeld?

6.1 De lessen op de HALO zijn zoals ik had verwacht.

Helemaal oneens Helemaal eens

0 0 0 0 0

6.2 Dit verwachtte ik van deze HBO-opleiding of dit is totaal anders dan ik had verwacht?

6.3 Deze HBO-studie is zoals ik had verwacht.

Helemaal oneens Helemaal eens

0 0 0 0 0

6.4 Ik heb het instroomprogramma in mijn vierde jaar van het MBO gevolgd.

JA NEE (doorhalen wat NIET van toepassing is)

6.5 Heb jij het instroom programma NIET gevolgd mag je de volgende vraag overslaan.

6.6 Het instroomprogramma geeft mij een goed beeld hoe het op de HALO in zijn werk gaat.

Helemaal oneens Helemaal eens

0 0 0 0 0

6.7 Ik ben tevreden met mijn keuze voor de HALO/HBO.

JA NEE (doorhalen wat NIET van toepassing is)
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Bijlage 3

Topiclijst open interviews met docenten

1. Het programma

- Waar ligt het accent binnen hun opleiding

- Wat zijn de vrijstellingen en waarom die

- Doelen van het doorstroomtraject.

- Bekostiging van het traject.
Waarom gekozen om ze samen in 1 klas te doen? Het ISO adviseert om dit niet te doen, omdat de
samenkomst van theoretische en meer praktijkgerichte insteek de kracht is van HBO.

2. De studenten
- Grote van de groep, toename

- Hoe succesvol is deze groep

- Waar vallen studenten op af

- Beschikken ex-MBO-studenten over de juiste kennis, vaardigheden en attituden om
de HALO te kunnen volgen?

Leefomgeving bevragen bij studenten wonen ze zelfstandig, zijn ze verhuist voor de HALO?

3. De doorstroom
- Wat is de kracht van ex-MBO-studenten

- Hoe werkt de begeleiding

- Stimuleren van zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid, van aanbod gestuurd
onderwijs naar vraaggericht onderwijs.

- Toetsomgeving

- Leertempo/omvang taken

- Hoe is de informatie uitwisseling en afstemming tussen de MBO-HBO docenten?

-

4. Overig
- Pedagogische/didactische problemen/programma/nieuwe

leeromgeving/verwachtingen leerling, docent.
- Wat is er onderling afgesproken als competentie van een MBO-er. Binnen het netwerk
- Hoe wordt omgegaan met competentie toetsing
- Hoe is de samenwerking met de andere partners binnen het convenant.



53

Bijlage 4

Topiclijst open interviews met afvallende studenten

1. Reden van uitval
Waarom gestopt?

2. Verbeterpunten
Wat kan beter, anders?

3. Voorkomen van uitval
Had uitvalvoorkomen kunnen worden? Waardoor?

4. Eigen aanvulling t.o.v. programma?
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Bijlage 5

Correlatie tabel voor schaal Leeromgeving

Correlatietabel schalen afhankelijke variabelen

Frictie
Aansluiting

Schaal_didacti
ek

Frictie
Verwachtingen

Pearson Correlation 1 -,134 ,111

Sig. (2-tailed) ,212 ,299

Schaal Aansluiting
(Hinder van frictie

Continuïteit programma-

inhoud)
N 91 89 89

Pearson Correlation -,134 1 -,281**

Sig. (2-tailed) ,212 ,008

Schaal_didactiek
(Hinder van frictie

Pedagogisch-

didactische verschillen)
N 89 91 89

Pearson Correlation ,111 -,281** 1

Sig. (2-tailed) ,299 ,008

Schaal Verwachtingen
(Hinder van frictie

Verschil in Verwachting)
N 89 89 91

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Digitale
Leeromgeving

Boeken
Moeilijker

Pearson Correlation 1 ,160

Sig. (2-tailed) ,127

Digitale Leeromgeving

N 93 93

Pearson Correlation ,160 1

Sig. (2-tailed) ,127

Boeken Moeilijker

N 93 93
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Correlatietabel van Onafhankelijke variabelen

Age man/vrouw

studenten

leerjaar 1

studenten

leerjaar 2

studenten

leerjaar 3

Introprogramma

gevolgd JA/NEE

Pearson Correlation 1 -,026 -,517** ,230* ,383** ,158

Sig. (2-tailed) ,803 ,000 ,028 ,000 ,135

Age

N 92 92 92 92 92 91

Pearson Correlation -,026 1 -,053 ,047 ,013 ,212*

Sig. (2-tailed) ,803 ,616 ,657 ,903 ,042

man/vrouw

N 92 93 93 93 93 92

Pearson Correlation -,517** -,053 1 -,647** -,512** -,439**

Sig. (2-tailed) ,000 ,616 ,000 ,000 ,000

studenten leerjaar 1

N 92 93 93 93 93 92

Pearson Correlation ,230* ,047 -,647** 1 -,324** ,322**

Sig. (2-tailed) ,028 ,657 ,000 ,002 ,002

studenten leerjaar 2

N 92 93 93 93 93 92

Pearson Correlation ,383** ,013 -,512** -,324** 1 ,184

Sig. (2-tailed) ,000 ,903 ,000 ,002 ,079

studenten leerjaar 3

N 92 93 93 93 93 92

Pearson Correlation ,158 ,212* -,439** ,322** ,184 1

Sig. (2-tailed) ,135 ,042 ,000 ,002 ,079

Introprogramma

gevolgd JA/NEE

N 91 92 92 92 92 92

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).


